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1 de Julho 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 Julho de 2017. 

 

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

 

Meus filhos meditem o Meu filho Mateus. 

 

Meus filhos, quantas Penas e quantas Dores tem O Meu Coração, causadas pelos Meus filhos 

ingratos… a perversidade dos  Homens está a fazer estragos a outros Meus filhos que querem O 

Coração do Meu Filho e O meu Coração.  Meus filhos, já vos Estou dando os Avisos sobre o que 

vai vir e acontecer no mundo: o Homem não quer ver … não quer meditar! O Homem está 

dependente das suas coisas … coisas do mundo! Soberba, luxúria e do pecado da carne, Meus 

filhos. Que Dor Tem O Meu Filho… que Dor Tem O Meu Deus Criador-vosso Deus Criador. 

Neste mundo, os Homens que Ele Criou, viram-Lhe as costas! Onde ides, Meus filhos? Vós 

mesmos estais cavando a vossa sepultura, mas é uma sepultura de escuridão… de Inferno. Vós 

os que aqui estais e outros que estão em outros Lugares do mundo, se quereis e amais O vosso 

Deus-Meu Deus Criador, estai Alerta, Meus filhos porque Satanás entra pelos sentidos,como 

tantas vezes vos Tenho Dito! Há almas de filhos Meus, prediletos, que às vezes vão-se do 

Rebanho porque vão às coisas do mundo! Gostam das glórias… dos poderes: Meus filhos, eles 

que são Meus queridos filhos, viram as costas ao seu Deus, porque muitos vivem como 

empregados, não vivem os seus Ministérios da Vida de Amor e de Caridade… às vezes – eles 

próprios – aborrecem-se com outros filhos que os repreendem. Não querem saber nada de Amor! 

Vão-se… vão-se… e vão-se. Vão àquilo que vos Disse no princípio, à escuridão.  

 

Por isso, vós Meus pequenos, tendes que pedir muito por eles, pois  são vossos sacerdotes… os 

que perdoam os pecados e tendes que querê-los muito: não os critiquem nem murmurem! Se Eu 

Venho Dizer isto dos Meus filhos, é porque vós também já o sabeis. Eu que Sou Mãe, não posso 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Julho 2017                                                Página-2 
 

calar e Peço Carinhosamente a todos vós que rezeis e peçais ao Meu Deus-vosso Deus pela 

Salvação de todos eles. 

 

Sabeis que Estou Dando Mensagens ao mundo sobre o que vai acontecer na terra:  já estão 

próximos os acontecimentos, Meus filhos, do aviso! A Cruz Gloriosa que será vista por todos no 

mundo e o mundo ajoelhar-se-há e pedirão perdão pelos seus pecados...mas passados alguns dias 

dirão que foram coisas feitas pela Natureza, como vós costumais a dizer: Será O Meu Filho que 

Virá nessa Cruz Gloriosa… e esses que se prostraram de joelhos, muitos deles, deixarão de fazer 

caso e irão-se embora desconformados e dizendo: isto não é nada… voltarão às suas atividades 

do mundo, aos seus prazeres e mentiras.  Meus filhos, não estais vendo como o Homem projeta a 

maldade e a miséria? Cada dia os governos, que são filhos do Meu Deus- vosso Deus, tudo lhe 

dá igual! Estais vendo abortos… a carne...a vida entre  homens com homens e mulheres com 

mulheres e dizem eles que é amor: onde vão parar os Homens, se Deus fez tudo perfeito? 

Queiram-os e rezai Por eles. Se o Homem não pede perdão ao seu Deus por tudo isto que está 

fazendo, nunca verão O Rosto de Deus-Meu Deus-vosso Deus. Sejam submissos, humildes e 

adoradores… Pedi também pelo silêncio da Igreja: Já está aí estão os filhos apóstatas. 

 

Meus filhos: o Homem não quer ver isto! A maçonaria, o demónio ...Satanás está metido no 

mundo inteiro e ainda mais nos filhos da Igreja do Meu Filho. Meus pequenos… quanta Dor tem 

O Meu Coração! Hoje Estou Chorando por todos os Meus filhos. Sejam prestáveis uns aos 

outros… amem-se… recolhei os vossos filhos, falai-lhe do Meu Filho porque O Meu Filho É O 

que Salva: falai-lhe muito de Deus-Meu Deus-vosso Deus. 

 

Tende alegria nos vossos corações  e luz da Minha Luz nas vossas almas… vinde, refugiai-vos 

no Meu Imaculado Coração: Eu Sou Doce e Dou Doçura ... Quero que que todos vós imiteis a 

Minha Doçura e Quero também que deis doçura a todos aqueles que estão ao vosso redor. Nada 

de rancores – ódios – iras – insultos.  Amor… Amor! Porque Amor, com Amor se paga, Meus 

filhos.  

 

Vinde a esta Minha Casa, Casa de Amor e de Oração: vinde pedir, não somente por vós, mas 

pela humanidade também, para que se aplaque a Ira do Meu Deus-vosso Deus… tantas vezes vos 

Tenho Dito: os pecados já chegaram às abobedas do Céu.  O Sangue do Meu Filho no Cálice já 

está caindo de Dor, por causa dos filhos ingratos. 
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Queiram-se, Meus Filhos: fortalecei-vos com O Corpo e O Sangue do Meu Filho… ide ao 

Sacrário, Meus filhos… não esqueceis ir ao Templo do Meu Filho e Meu Templo! Tantas vezes 

Tenho Dito e Volto a Dizer agora: Fazei um Sacrário nas vossas almas, para que a Trindade PAI 

– FILHO – ESPÍRITO SANTO e Eu vossa Mãe MARIA, entremos nas vossas almas e Moremos 

sempre nos vossos corações.  

 

Buscai a Pureza das vossas almas, Meus filhos… a Pureza vai para O Céu: a impureza vai para o 

Inferno. Meus filhos, estais a tempo de ir para O vosso Deus-Meu Deus e Senhor. Ide ao 

Confessionário vastas vezes, Meus filhos: não deixeis para depois, porque não sabeis qual o 

momento, dia ou hora que O Meu Deus-vosso Deus e o Meu Filho vos Venham Buscar. 

Estai alegres e contentes, não tenhais medo, porque o medo é do Demónio. A Alegria e a Paz, 

são do vosso Deus -Meu Deus. 

 

 Meus filhos: estai Alerta… com as lâmpadas acesas e sempre orando e dizendo: Senhor Meu 

Deus, Tu criaste-me para Ti… quero encontrar-Te para que Tu Mores no meu Coração e que eu 

faça sempre a Tua Vontade, porque sem Ti, não sou nada.  Senhor… meu Criador e meu Deus… 

não Esquecais este pobre pecador… miserável que quer chegar a morar  na Tua Mesa Celestial. 

Dá-me a Luz e a força… dá-me o conhecimento de ir a Ti porque Tu És a minha Salvação… O 

meu Tudo. Dá-me a Luz e o entendimento de amar o meu próximo… de amá-lo e querê-lo: de 

não me desviar das penas e dores desses meus irmãos que precisam deste pobre coração. Tu 

Penetras em mim… Tu Conheces-me…  Tu Sabes tudo, Senhor!   Dá-me a Força e a Luz para 

poder, ir um dia, com O Teu Filho Jesus e Maria, Mãe de todos os Homens, para a Tua Mesa 

Celestial.  

 

Digam-Lhe desta forma, Meus filhos, porque esta oração agrada muito ao Meu Deus-vosso 

Deus. 

 

Ser nada! Ser pequeno! Ser apenas pequenos filhos do Meu Deus-vosso Deus. 

 

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

Deus Pai Criador… O Meu Filho de Amor Redentor…O Espírito Santo Meu Esposo 

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

Luz. 
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Sim, Meus filhos: alguns dos Meus filhos, viram-Me lágrimas de Dor! Eu Estou Chorando pelos 

pobres pecadores e também por vós, Meus filhos: Recebi do Meu filho as intenções que lhe 

trouxeram, a este coração pequenino!  Tudo está posto nas Mãos do Meu Deus Pai… do Meu 

Filho de Amor…do Espírito Santo Meu Esposo e do Meu Imaculado Coração.   

 

Adeus, pequenos… Adeus, Meus filhos… Adeus filhos.     

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


