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1 de Abril 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 1 de Abril de 2017. 

 

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

 

Pequenos, Estou Grata por estarem aqui Comigo, pedindo pelos pobres pecadores: meditai (o 

Evangelho de) João, Meus filhos.   

 

Que todos os Meus Meninos sejam Batizados… mães do mundo! Mães – Digo-vos de Coração – 

igual para as avós e também avôs! Batizai os vossos Meninos, Meus filhos, para que sejam filhos 

do Meu Criador-vosso Criador.  O mundo está desfeito; só querem os seus gostos e prazeres… 

não buscam O seu Deus! Viram-Lhe as costas.  Quantos filhos Meus, filhos prediletos, não 

cumprem bem os seus Ministérios, como tinham que cumprir: AmorAmor_Amor: entregar-se 

por aquele que está ao seu lado, como Fez O Meu Filho! Vós que estais aqui e outros que estão 

em outros Lugares do mundo, imitai O Meu Filho no Amor… na Caridade… na Fraternidade… 

na Pureza: Deixai-vos, já, de ter duas caras! Não estejais com o diabo e não estejais com a 

maldade.  Não ponhais duas velas: uma Ao Meu Senhor, Meu Deus-vosso Deus e outra ao 

demónio.  Fortalecei-vos com os ensinamentos do Meu Filho! O Meu Filho é Amor; O Meu 

Filho vem Salvar-vos… mas há muitos Homens que não querem a Salvação: não querem…  

porque vivem agarrados às invejas, aos rancores, aos ciúmes, ao poder, ao ter, ao desejo e ao 

serem deuses de si próprios: e há apenas um só Deus, Meu Criador-vosso Criador. 

 

Pedi uns pelos outros, pedi para que não hajam guerras, pois já vos Tenho Dito que virão guerras 

nucleares… muito sangue.  Pedi para que isto demore, porque uma vez mais vos Digo: se o 

Mundo Ora e se prostra de joelhos ao seu Deus-Meu Deus-vosso Deus, a Tempestade acalmará; 

os ódios e rancores!  Quantas vezes vos Tenho Dito: Esposas, amai os vossos maridos.  Maridos, 

amai as vossas esposas.  Filhos, amai os vossos pais.  Pais, amai os vossos filhos! Mas hoje 
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matam-se,(uns aos outros) Meus filhos, e vós sabeis.  O demónio está a fazer estragos no mundo, 

e o homem não os quer ver.  O que o Homem quer são: paixões, loucuras, luxúrias e mentiras: 

Eu Venho aqui à Minha Casa Farol de Luz e a tantos Lugares do mundo, pedir-vos: rezai e fazei 

penitência… queiram-se e amem-se… estejam unidos sempre, no Coração do Meu Filho e no 

Meu Coração.  

 

Meus filhos: vós sabeis como se costuma dizer: amor com amor se paga.  Cada vez que façais 

coisas grandes, ou coisas pequenas, em Nome do Meu Filho, Ele vos dará o 100/1. 

 

Subi ao Monte, Meus filhos: O Meu Filho Está de Braços Abertos! Tantas vezes O Tenho Dito 

aqui e em tantos Lugares do mundo: ide devagar, mas com firmeza, porque O Coração do Meu 

Filho e as Suas Mãos esperam por vós, para acolher-vos com Amor e Carinho e levar-vos Ao 

Céu… Disse-vos em outras oportunidades que se soubésseis como é O Céu… Meus filhos: não 

pode descrever-se! … mas é a Loucura do Amor.  É um Fogo esse querer A Deus Criador… e 

nunca mais existir isto que tendes no mundo: doenças, ódios e mentiras: Aí existe a Pureza! E os 

Meus filhos, cada um de vós, verem-se cara-a-cara com O vosso criador-Meu Criador! É um 

Gozo que não tem limites… Aquilo, Meus filhos, é como vós dizeis: O CÉU.  Tantos santos e 

santas… Tantas almas estão já à Mesa do Meu Criador-vosso Criador! Têm merecimentos, não 

chegaram de mãos vazias: deixaram o mundo e dedicaram-se à Mística, ao Amor do seu Deus… 

deixaram tudo – vaidade de vaidades – glórias, dinheiros, móveis, tesouros: dedicaram-se 

somente a servir aquele que está ao seu lado, com a alma e com o corpo…  fazer os outros 

felizes, como Fez O Meu Filho e vosso Deus, que veio fazer felizes e Salvar o Mundo Pecador. 

 

Vinde a esta Casa-Minha Casa Farol de Luz, que Eu Estarei sempre com Os Braços Abertos às 

vossas súplicas… Eu Sou Doçura, Meus filhos; Transmito a Doçura aos vossos corações… 

sejam vós também doces, porque na doçura está a Humildade, Meus filhos.  Apartai o EU que 

levais dentro dos vossos corações, e como vos Disse no princípio, imitai O Meu Filho na 

Caridade, no Amor e na Verdade. 

 

Meus filhos: sejam fiéis à Igreja… não vos esqueçais de ir ao Sacrário e a receber O Corpo e O 

SANGUE do Meu Filho que vos dá Vida Eterna.  Devagarinho… devagarinho, mas orgulhosos 

de serem sempre do Meu Filho Jesus. 

 

Pequenos… se soubésseis quanto vos Quero e como vos Levo no Meu Coração, Meus 
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pintainhos. Eu Sou a Mãe de Deus, a Mãe de Graça: a Mãe de Amor e de Misericórdia… mas 

Sou também a Mãe de cada um de vós… não só dos de aqui, mas dos de todo o mundo.  Uni-

vos… fazei grupos de Oração e levai sempre nos vossos corações: Jesus Vive em mim… Jesus 

Vive em mim… e eu vivo em Jesus, Meu Deus e Senhor. 

 

Pedi muito pelo Papa, Meus filhos no mundo, pelo Papa Meu amado filho: é criticado… há 

muitos que não o querem; mas reparai numa coisa, Meus filhos: A Santíssima Trindade pôs 

Francisco,  Papa…O Céu! mesmo que muitos não gostem, este é o Papa eleito pela Trindade! 

Meus filhos: Amai-o muito… queiram-o muito.  Recordem, há anos o outro filho Papa, João 

Paulo II; o sofrimento que levou… Mártir pelos Homens, santo pelo Meu Deus-vosso 

Deus…San João Paulo II É isto que Eu também quero de vós: que sejais santos.   Podeis ser 

santos, Meus filhos… a santidade não é fazer grandes obras.  A santidade é fazer a Vontade do 

vosso Criador.  Outra vez vos Digo, pois já antes tinha Dito; principalmente agora que estais em 

quaresma, – como vós dizeis na terra – na Paixão do Meu Filho: Um dia por semana de silêncio 

sepulcral… não faleis; dedicai-o Ao Meu Filho de Amor: desde manhã até ao fim do dia.  É 

pedir pouco; um dia por semana sem falar, mas estar em Oração diretamente com O Meu Filho 

no Céu e na Terra. 

 

Pedi muito também pelas Almas do Purgatório… hoje a família de Bladimir que reze muito por 

ele, porque ele está numas Moradas próximas de chegar ao Purgatório.  António, Rosa, João 

Maria, Anacleto e Felicidade, já estão Na Mesa do Meu Deus-vosso Deus... estão inscritos No 

Livro de Ouro. 

 

Rezai muito e pedi muito pelos pobres pecadores.  Fazei-vos humildes e fortalecei-vos sempre 

com O CORPO E O SANGUE do Meu Filho para que tenhais Vida. 

 

Deixai de murmurar, de criticar e de falar mal: Meus filhos, isso é um pecado forte e grande, que 

O Meu Deus-vosso Deus não Gosta. 

 

Sejam simples e limpos de coração e desta forma, finalmente sereis santos, como Quer O Meu 

Deus-vosso Deus. 

 

Pedi também pelos vossos inimigos… Pedi também pelos chefes de governo… Pedi também que 

não haja guerras, e muito pelos Emigrantes: o 2º Exôdo da vida.   Primeiro foram os Judeus, Meu 
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Povo, agora são outros mundos que estão igual que os Meus irmãos, vossos irmãos que não têm 

para onde ir, porque estão massacrados pelo ódio e o poder de muitos filhos Meus que são 

tiranos: mas por isso, tendes que pedir por eles… pelos que matam, pelos que odeiam… isto é O 

Amor que O Meu Filho trouxe à terra! Hoje também o Digo Eu a vós: que vos perdoeis… como 

O Meu Filho Perdoou e Perdoa. 

 

Agora Meus filhos, Dou-vos a Bênção, mas igual que sempre, Abençoa-vos primeiro O Meu 

Deus Pai Criador-- vosso Deus Pai Criador, O Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo 

Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria Farol de Luz… Farol de 

Luz… Farol de Luz. 

 

Caminhem, Meus filhos pelo Evangelho e levai-O a todos os lugares do mundo…  

Que sejam Batizados as Meus Meninos. 

 

Adeus, Pequenos… Adeus, filhos... Adeus.     

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


