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5 de Agosto 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 5 de Agosto de 2017. 

 

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

 

Meus filhos meditem Êxodo.. façam-no! Buscai sempre a Palavra do Meu Senhor-vosso Senhor 

para que tenhais Vida nos vossos corações.  

 

Meus pequenos Agradeço-vos por estardes aqui novamente na Minha Casa de Amor Faro de 

Luz: vós vindes consolar o Meu Coração, mas Eu também quero consolar-vos, a vós, nos vossos 

corações. Tanta dor, Meus filhos, que alguns de vós tendes nos vossos corações, mas reparai: 

estai alegres, porque o sofrimento aqui na terra, é Glória (futuramente) no Céu! se sabeis levar  

os sofrimentos com humildade e amor, estareis um dia no Reino do Meu Deus-vosso Deus por 

toda a Eternidade.  

 

(Segue-se uma visão do Inferno e do Céu, junto com um dialogo com a Mãe do Céu)… 

 

Que Queres Mãe? Onde me Levas,  Mãe?... Já vi isto em outras oportunidades.  Oh! Não...não, 

Mãe: 

 Meu filho… diz o que estais vendo.  Quantas almas vêm “parar” a este Lugar, sempre 

a morrer… sempre a odiar!  A nunca mais ver O seu Deus. Mãe, porquê acontece isto?  Meu 

pequeno: porque não souberam levar o Amor e a Verdade nos seus corações quando 

tiveram O Meu Filho no Sacrário de Amor!  Preferiram o ódio, a carne e a mentira.  

Quantas vezes O Meu Filho se Manifestou neles todos, e Eu (também) Pedia por eles, para 

não virem para este Lugar… isto é toda a Eternidade … Meu filho:  é o Inferno!… Oh!… 

mas há crianças… sacerdotes… religiosas… Bispos!  Sim, Meu filho. Não levaram 

devidamente os seus Ministérios.  Em vez de se oferecerem  ao Meu Deus-seu Deus-vosso 
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Deus, ofereceram-se ao Demónio… por isso estão aqui!   Meu filho, Eu Quero – como estás 

narrando – que os Meus filhos que estão a ouvir, roguem e peçam por toda a Humanidade, 

porque milhões de homens, mulheres e crianças vêm para o Inferno e a causa de tudo, é a 

desobediência… a mentira… e o eu. 

 

Meus filhos que Me ouvis pela boca deste Meu filho, Alerta!  Lâmpadas acesas.  Sacrário, 

confissão, amor… e humildade!  Fazei-vos humildes e assim entrareis no Reino dos Céus: 

porque o Meu filho está vendo, como morrem diariamente e a todas as horas, com sofrimento e 

dor… No Inferno é toda a Eternidade! 

 

Meus filhos:  Eu Falo ao mundo por meio deste Meu pequeno… Alerta Humanidade!  Segui O 

vosso Deus… ajoelhar-se e quereLo … bendizei-O .  Sacrário, Sacrário, Sacrário.  Não caiais 

nessas tentações que o dragão traz às vossas almas para vos devorar.  No princípio vale tudo: 

tudo é bonito…tudo é prazer… é fazer o que quereis: Não, Meus pequenos, não vos deixeis 

utilizar por Satanás!  Crucificai-vos com O Meu Filho na Cruz… as cruzes que tendes e as que 

ides ter, oferecei-as ao Divino Coração do Meu Filho: Ele vos Dará Remédio e cem por um.  

Fazei as coisas bem, porque tudo está escrito e se continuará a escrever… No Nome do Meu 

Filho… no Livro Sagrado, no Céu.  Sairá tudo à luz, no dia da vossa morte:  por isso, pequenos, 

agora que estais em Minha Casa Faro de Luz e (também) os que estão em outros Lugares do 

mundo, Eu vos Digo: levai a Cruz do Meu Filho nas vossas almas… Ele vos confortará.  Não 

critiqueis o irmão, ou aquele que está ao vosso lado: observai os vossos pecados,  prostrai-vos de 

joelhos e pedi perdão ao Meu Deus-vosso  Deus para que sejais julgados pelo vosso bem e não 

pelo mal. 

 

Tantas vezes vos Tenho Dito que peçais pelo Papa: é criticado pela metade do mundo… e muitos 

dos Meus filhos – já Disse aqui e em muitos Lugares – estão a preparar um plano para o 

eliminar.  Há uns que gostam dele, mas outros não.  Não tendes que criticar: tendes que amar… 

porque virá o papa malvado, e um dia, sentar-se-há na Cadeira de Pedro, do Meu filho Pedro, 

mas faltará ainda muito tempo…  esse papa virá (dizendo) que é O Meu Filho e que veio à terra 

para salvar a terra, mas veio ou virá com as suas mentiras e os seus elogios excessivos, e os 

Homens ajoelhar-se-ão perante ele, porque pensarão que é Deus-Senhor, e é mentira, Meus 

filhos: é Satanás que virá confundir as almas, para com sua astucia, levar para o inferno todos 

aqueles que o adorem e amem. Por isso vós, muitos de vós, que sois Meus e do Meu Filho, 

tendes que estar unidos… tendes que rezar muito… fazer penitencia… oração por toda a 
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Humanidade: especialmente por vossos filhos e também por vós mesmos, porque só Deus é 

Perfeito:  deixar que Deus faça as coisas de Deus, porque Deus É Criador de todos os Homens do 

mundo e é Ele que Rege toda a Humanidade. O Homem tem um entendimento que o Meu Deus-

vosso Deus vos deu, aos Homens:    fazer o bem ou fazer o mal… hoje o mal está imperando no 

mundo, por isso essas catástrofes… essas mortes… esses fogos...que virão à terra não somente o 

calor do fogo, mas os frios dos frios, o Homem não se sentirá bem em lado nenhum – precisará 

de uma estufa, como vós dizeis na terra – porque morrerão congelados, e isso porque não 

acreditam no seu Deus nem O Amam, e o Meu Deus-vosso Deus é Misericórdia mas está 

avisando diariamente, no Meu Coração e no mundo inteiro, pedindo que o Homem se arrependa 

e venha ao Divino Coração do Meu Filho e ao Meu Coração. 

 

Meus filhos, vós não tenhais medo: vós tendes que continuar, minuto a minuto… segundo a 

segundo,  Adorando O vosso Deus. 

 

 Ser limpos de Coração… não tenhais zangas nas vossas famílias: maridos, esposas, filhos. Ser 

ternos … fazer as coisas com humildade, mas sempre firmes e falando com amor e no Amor. 

Meus filhos, ser limpos de coração… e aquele que esteja mal na sua alma, não perca tempo e vá 

correndo à Igreja por-se de bem com O seu Deus-Meu Senhor. 

 

 Mais não vos Digo,(por agora) Meus filhos… apenas que sejais limpos. Não sejais hipócritas: O 

Meu Deus-vosso Deus Quer que sejais limpos de coração! Revisai bem o vosso coração porque 

um copo de água que deis em Nome do Meu Filho, vos será dado o cem-por-um.  Ide visitar os 

doentes… visitar também os idosos – se podeis, claro! – mas se quereis, podeis.  Dar esmola 

àquele que necessita de esmola.  Não sejais presumidos, não busqueis glórias: ser nada… 

simplicidade e ser perfeitos na oração e finalmente sereis santos para chegar – um dia – às 

Moradas que O Meu Deus-vosso Deus vos Tem Preparado. 

 

Sim, Meu filho: assim está o Inferno… cheio e enchendo-se mais a cada dia, com homens, 

mulheres e crianças… não vês como lhes cortam as cabeças e logo a seguir já estão outra vez nos 

seus sítios?… e outra vez são cortadas!. Mas são as dores do impacto … como aquele que está 

sendo açoitado, ou aquele que está com a boca para baixo e lhe cravam punhais – como vós 

dizeis na terra – aquele que está falando(mal), aquele que está blasfemando contra o seu Deus 

Criador… todos eles nunca sairão do Inferno! 
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(Agora) olha, Meu filho: a Glória… olha que brancura têm todos estes homens, mulheres e 

crianças… todos com as suas capas brancas, Adorando continuamente O seu Deus e 

cantando-Lhe Aleluia!  Sim, Mãe… que formosura! Ah…  estou vendo uma cidade… são 

famílias inteiras… vejo rios e árvores de fruto.  É certo, Meu pequeno! O Céu é uma 

família… é uma cidade do Meu Deus-vosso Deus.  Aqui sempre vereis a brancura de vossas 

almas.  Meu filho: Faço-te ver isto, para que todos os que estão à tua volta e todos quantos 

vão ouvir esta Mensagem, não tenhais medo!  A Verdade está no Céu e vós tendes que ser 

santos… a santidade é fácil!  É tirar o egoísmo que tendes e entregar-se totalmente ao vosso 

Deus-Meu Deus: essas almas puras e brancas estarão sempre à Mesa do Meu criador-vosso 

Criador. 

 

 Amo-vos tanto, Meus filhos! Por isso Apareço no mundo… para que mediteis as Mensagens 

que Eu Trago e vos Dou para que vos salveis… vós e o mundo!  Já sabeis o Caminho:  ou sim, 

ou não! Agarrai vós o que mais gostardes… Espero, Meus filhos, e Quero que todos os que aqui 

estais e todos os que virão, e no mundo inteiro digais: quero salvar-me, Ajuda-me minha Mãe, a 

levar esta pequena, ou esta grande cruz, mas eu quero um dia estar Contigo no Céu, Ajuda-me, 

Mãe. Dá-me luz, Dá-me força e Manda-me o meu Anjo de Amor para que me leve pelo caminho 

da Verdade. Sim Mãe, Ajuda o mundo… que o mundo se converta, para irmos todos finalmente 

ao Céu, a essas Moradas que nos Preparou O Meu Deus e Senhor para toda a Eternidade.  

 

Meus filhos, Quero-vos e Amo-vos muito, não imaginais quanto vos Amo, Quero salvar-vos a 

todos. Isto é Faro de Luz, esta é a Minha Casa de Amor, vinde aqui alegrar-vos com os Meus 

Mandamentos e as Minhas Mensagens. Eu estarei sempre e Estou com todos vós. 

 

Agora Meus filhos vos Vou Abençoar, mas como sempre vos Abençoa primeiro O Meu Deus 

Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, 

Coração de Maria, Faro de Luz , Faro de Luz, Faro de Luz… 

 

Meus filhos uma vez mais vos Peço que façais os primeiros sábados do mês: são cinco, Meus 

filhos: para a salvação das vossas almas e dos outros Meus filhos. 

 

Adeus pequenos, adeus pequenos, adeus Meus filhos... 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


