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3 de Novembro 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 3 de Novembro de 2018. 

 

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

almas. 

 

Meus filhos: meditai Reis! Fazei-o, Meus filhos, para conhecer melhor O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Alerta Humanidade...alerta Humanidade.  Alerta Espanha... Minha querida Espanha.  Eu que 

Tenho Sido sempre para vós A vossa Mãe, Maria...vossa Mãe! E agora, muitos dos Meus filhos, 

põem-Me de lado e nem sequer falam de Mim. 

 

Alerta, Meus filhos: a Maçoneria entrou no mundo e também querem eliminar a Igreja...a Igreja 

Do Meu Filho: muitos sequazes querem eliminar o vosso Papa! Há muitos filhos Meus que 

difamam o Papa! Mas como podem fazer isso os Meus filhos? A Igreja Do Meu Filho a difamar o 

Papa!… 

 

Meus filhos: o Papa é o Meu filho na Terra: não podeis falar mal do Papa! Porque estais a falar 

mal Do vosso Deus...Do Meu Filho De Amor. O Papa está posto na Igreja Do Meu filho, e é Meu 

filho. Afastai esses pensamentos e Rezai muito por vós próprios. 

 

Meus filhos: a difamação é pecado Grave...o Papa está posto pela Trindade e pela vossa Mãe, 

Maria! Respeitai-o: não o Digo só a vós, mas Digo-o a todo o mundo...porque todos sois Meus 

filhos e tendes que estar unidos, Meus filhos, tendes que defender a vossa Igreja...a Igreja Católica-     

apostólica- Romana! Já O Disse: Romana. Vosso santo Padre, o Papa. 

 

Cuidado, Meus filhos, com criticar e falar mal!… Já não Digo só do Papa, mas uns dos outros 
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também. Não vos critiqueis nem difamais...não faleis mal uns dos outros; juntai-vos como uma 

pinha: Eu Quero que sejais guerreiros...amai muito O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos: o Mundo está muito mal, mas são os Homens que fazem o mal ao mundo com ódios-

mentiras-enganos. Pecados-pecados e mais pecados! 

 

Ninguém se prostra de joelhos a pedir perdão pelos seus pecados. Ide à Igreja, à Confissão, à 

Penitência e Oração. Meus filhos: Sacrário- Sacrário- Sacrário e não murmureis.  

 

Amai-vos: onde à ódio, ponde amor! Ide aos vossos irmãos necessitados… àquele que está na 

cama, àquele que passa fome: é isso o que tendes que fazer. Caridade – Amor Consolação. Não 

ralheis uns com os outros. Maridos: amai muito as vossas esposas. Esposas: amai muito os vossos 

maridos. Mães: amai muito os vossos filhos. Filhos: amai muito os vossos pais. 

 

Rezai muito o Meu Rosário… porque o Rosário do Meu Coração levar-vos -há Ao Meu Filho, se 

o Rezais com amor e com contrição. 

 

Vinde a Este Santo Lugar onde Eu Estou. 

 

Eu Escolhi Farol de Luz para salvar o mundo também! Um dia, esta montanha que vedes à vossa 

direita, abrir-se-há e entrareis nos últimos dias, vós que vos amamentais com O Corpo e O Sangue 

Do Meu Filho, tenhais Céu...tenhais Vida! Eu Virei com O Meu Manto Recolher-vos a todos nos 

dias de Trevas! 

 

 Olhai o silêncio da Igreja...olhai que os Meus filhos  – muitos deles – já não acreditam nas 

Aparições Do Meu Coração e falam...falam...e falam para que o Mundo se engane! Mas olhai: são 

só uma quantidade, não são todos. Ficai com o Bom, porque (também) Tenho filhos Santos na 

Terra! E a esses, vós tendes que ir...aos Santos. Pedi por aqueles que estão confundidos: querer-

los e amá-los muito...pedir sempre por eles. Às vezes, muitos deles são assalariados, mas vão ser 

julgados como também vós. Por isso vos Peço Aqui que Peçais e Rezeis muito pelos Meus filhos, 

os sacerdotes...por todos(eles) 

 

Sede bons, Meus filhos, buscai a santidade e pedi também muito pelas Almas do Purgatório: 

aquelas que um dia, quando saírem, –  pelas vossas orações –  estarão pedindo por vós também. 
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Sim, Meus filhos, este é o mês que tendes na Terra, dedicado aos Defuntos! Não os esqueçais, 

Meus filhos e fazei-lhes Missas – como vós dizeis – para que eles, que estão próximos de sair do 

Purgatório, quando estejam Na Mesa Do Meu Deus-vosso Deus, lembrar-se-hão de vós todos e de 

todo o mundo  que Rezou por eles. 

 

Meus filhos: não vos esqueçais da Confissão: Confessai-vos mais vastas vezes...estai sempre na 

Graça Do Meu Filho, porque como costumais dizer, não sabeis o Dia, nem a Hora, nem o 

Momento. 

 

Todo aquele que Coma O Corpo e Beba O Sangue Do Meu Filho, estará Ressuscitado para sempre 

nas Moradas Celestiais! Verão sempre O seu Deus Criador.  

 

Meus filhos: não penseis no inferno: calcai o dragão. Não queirais saber nada de ele… dizei-lhe: 

vai-te de mim, porque eu somente Adoro e Amo O Meu Criador. 

 

Meus filhos: quando tenhais tentações, vinde ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração, para 

vos salvar desse dragão infernal que quer levar as almas para o inferno. 

 

Meus filhos: sede bons… humildes. Buscai a humildade. A humildade é tudo!… com ela, 

consegue-se tudo!… com a soberba e o »eu» consegue-se o inferno. 

 

Meus filhos: vós que Aqui estais, pedindo por vós e pelas vossas famílias (Eu Digo-vos) o Meu 

filho esta pequena larva, quando Me Apresentei a ele, pediu-Me pelos que falaram com ele! Eu 

sempre lhe Disse: uns Salvar-se-hão… outros sofrerão… mas no final, se têm esse movimento no 

seu coração e esse alento na sua Alma para dizer: Maria...Farol de Luz,Salva-me-Salva-me!… Eu 

Estarei sempre convosco e O Meu Filho Virá Comigo. Vos Daremos A Felicidade e O Aroma Dos 

Nossos Corações. 

 

 A Meu lado estão; Frei Escova-Rosa de Lima- Santa Clara- como vós lhe chamais-Padre Pio-O 

Meu Esposo José-Santo Alberto- Santo António de Pádua- Santa Beatriz da Silva- São Jerónimo-  

São Guenaro e os Apóstolos… os Apóstolos Do Meu Filho. Estão aqui Comigo nesta tarde e 

também eles pedem por vós, porque sois da mesma matéria que foram eles quando corpos, pois 

agora são Espíritos… agora são Celestes… agora são os Santos Do Meu Deus-vosso Deus. 

Também Quero que o sejais vós, um dia. Eu Estarei sempre convosco se Me Chamais.  Alerta 
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Humanidade e – como Eu Disse no princípio – Alerta Espanha. Pedi pelo Papa, é o vosso Papa: 

pedi pelos pobres pecadores e também por vós e pelos vossos filhos.  

 

Rezai todos os dias o Rosário Do Meu Coração. Ide em Paz e hoje vos Dou uma Bênção Especial 

para todos vós, para as vossas famílias e para o mundo inteiro… mas como sempre vos Abençoa 

primeiro O Deus Pai Criador... O Meu Filho Salvador...O Espírito Santo Santificador e Eu vossa 

Mãe Miriam, Coração de Maria Farol de Luz … Farol de Luz… Farol de Luz. 

 

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

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

 

 


