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2 de Junho de 2.018 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

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

no dia 2 de Junho de 2018. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: a paz esteja nos vossos corações e a luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Meus filhos meditai Coríntios… fazei-o! meditai-o para conhecerdes melhor cada dia O Meu 

Deus-vosso Deus. 

 

O Meu Coração está dorido, são muitas as dores por causa do que está a acontecer no mundo… 

Os Homens ingratos, viram as costas ao seu Deus, Meu Criador-vosso Criador e vão com 

maldades, vão com mentiras, vão prejudicando aqueles Meus filhos que acreditam no Meu Deus 

Criador, No Meu Filho de Amor e no Meu Imaculado Coração. 

 

Meus filhos... há uns meses atrás que Eu vos Disse, numa mensagem que O Meu Coração vos 

trouxe, para pedirdes por vários países de Europa e também pelo (resto) do mundo, mas de uma 

maneira especial por Espanha-Minha Espanha. Eu Disse e Volto a Dizer: Espanha está cheia de 

demónios. Meus filhos: sois vós os que tendes que Rezar para que O Meu Deus-vosso Deus 

aplaque a Sua Ira… O Vaso já Está Cheio. O Anjo de Espanha, está aqui Comigo, Meus 

filhos,nesta tarde para que lhe peçais para que haja paz em Espanha e no mundo inteiro. 

 

Meus filhos, também vos Quero Dizer que busqueis O Meu Deus no Sacrário. Meus filhos: 

também a penitência e o confessionário. Olhai: se não comerdes e beberdes O Corpo e O Sangue 

do Meu Filho não tereis Vida, nem aqui, nem no Céu. É por isso que Eu Estou com todos vós, 

pois vós vindes contritos a pedir-Me, a Mim, ao Meu Coração e ao Coração do Meu Filho por 

vós próprios, pelas vossas famílias e pelo mundo inteiro. 

 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Junho 2018                                                Página-2 
 

Meus filhos já vos comuniquei em outras oportunidades que há muitas almas que vão para o 

inferno, mas não temais, porque Eu sei que vindes com um amor contrito pedir a Salvação das 

vossas almas, a Salvação dos vossos familiares e também a Salvação do mundo. 

 

Meus filhos: sejam irmãos a sério; não vos esqueçais do Meu Filho de Amor que está no Sacrário 

e não sejais preguiçosos… ide a Ele. Ele ama-vos tanto, Meus filhos, que Quer salvar todos os 

Homens da terra! Mas também Leva Dores no Seu Coração como Eu, por causa de tantos 

Homens ingratos que O abandonam e não querem olhar o Seu Rosto. Buscam as mentiras, 

enganos e prazeres. 

 

Meus filhos; vós que conheceis Farol de Luz e que Eu Venho aqui Estar convosco a envolver-

vos todos com O Meu Manto. Abençoar-vos todos e a todas as almas que vem vir, Peço: buscai a 

Deus e a ser de Deus. Amar a Deus é fácil, Meus filhos... é fácil serem santos, somente serem 

humildes… serem humildes uns com os outros! Ajudai-vos e terem sempre amor nos vossos 

corações, Meus filhos, porque sem amor não há nada. Se o Homem não se prostra de joelhos e 

pede perdão ao Meu Deus-vosso Deus (virão) as Guerras Nucleares, que estão próximas… por 

isso vos peço para pedirdes ao Anjo de Espanha, para que a Espanha se livre de isto tudo que vai 

acontecer no mundo. Eu Prometi aos Meus meninos em Fátima – Minha Casa de Amor – : se 

Rezais, acabará a guerra e acabou. Vós tendes um poder muito grande nos vossos corações, é 

Rezar e pedir pelos pobres pecadores e pela conversão do mundo! É esta a Mensagem que aqui 

Venho Trazer e Trazer também ao mundo inteiro… que vos ameis, que sejais filhos de amor a 

sério, pois o Meu Coração fortalecerá a todos os que veem com amor ao Meu Amor…Eu Dou 

Luz, Sou Farol de Luz, Luz que Dou ao mundo, Luz que Vos Dou a vós… Luz que o Meu 

Coração derrama para vós. 

 

Para que tenhais uma vida de amor e de fortaleza. Sim, Meus filhos, Eu Posso e Trago O Amor, 

porque O Meu Deus Pai Da-Me Todo este Amor para vos Entregar a todos vós. Caminhai pelo 

mundo com humildade, não sejais soberbos… tirai de vós o ego – esse eu – pois tendes muito 

disso nos vossos corações. Sede sempre os últimos! Mesmo que doa tudo quanto vos façam e vos 

vão fazer. Mas vós tendes que ser espertos e olhar O Céu e pedir por aquele que turba o vosso 

coração. Sim, Meus filhos: não faleis mal, não critiqueis ninguém ...não saiam coisas más dos 

vossos corações que vos façam mal. Dizei: Senhor… quero ser Teu… Vem a mim… Dame essa 

Luz que Tu Dás, para que eu cada dia seja mais perfeito na oração, no amor aos meus irmãos e 

na caridade. Sim, Meus filhos, estar como num canto não sendo (humildes) nada... não serem 
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poderosos, porque os poderosos já têm tudo e vós na humildade tereis o Céu!.. Os outros, os 

mentirosos, terão a sua recompensa no inferno. Mas vós sois os Meus pequenos, queridos, Meus 

filhos de Amor! Por isso, nesta tarde Digo-vos que peçais muito ao Anjo da Espanha para que a 

Espanha se robusteza e para sejais fiéis ao vosso Deus-Meu Deus , e assim um dia, Meus filhos, 

sereis todos Amor e todos dareis Amor. Eu – O Meu Coração – triunfará brevemente, Meus 

filhos, com o Coração Do Meu Filho... Isto é outra coisa que os Homens não querem saber, mas 

está próximo o Triunfo do Meu Coração e o Coração do Meu Filho! Buscai O Coração do Meu 

Filho… buscai O Meu Coração. Fortalecei-vos, Meus filhos, com a Oração e todos em coro 

dizei: Meu Deus, Adoro-Vos e amo-Vos. Peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados do 

mundo. Peço-Vos por toda a humanidade. Salva-nos, Senhor. 

 

Agora, Meus filhos, Dou-vos a Bênção, mas como sempre, Abençoa-vos O Meu Deus Pai 

Criador-vosso Pai Criador, O Meu Filho Redentor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e 

Eu a vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz… Farol de Luz… Farol de Luz. 

 

Adeus Meus pequenos… Adeus Meus filhos. 

 

Todos os pedidos que trouxeram ao Meu Coração Imaculado, foram postos nas Mãos do Meu 

Filho... Muitos Salvar-se-hão… tende paciência, Meus filhos, continuem a pedir pelos doentes, 

por aqueles que levam má vida e pelos que não estão convertidos… continuem pedindo Meus 

filhos, porque tudo quanto trouxeste nesta tarde, tudo foi posto Por Mim Nas Mãos Do Meu 

Filho e O Meu Filho nas Mãos do Meu Pai-Seu Pai-vosso Pai. 

 

Meus filhos, sejam felizes, ide com alegria pelo mundo, mas levando sempre o Evangelho do 

Meu Filho. E tu, Meu pequeno, faz-te humilde, tu não és nada, Meu pequeno, mas tens que levar 

essa cruz que não pesa (muito) porque pesada é a Do Meu Filho. 

 

Meu filho: faz-te nada e faz-te também prestável a todos os teus irmãos que estão ao teu lado, 

leva alegria… O Evangelho e O Amor. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


