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5 de janeiro de 2.019 
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 janeiro de 2019. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: Eu Sou a vossa Mãe de Luz… de Misericórdia. 

Meus filhos, Eu Estou chorando por tantos crimes e sacrilégios que são cometidos contra a 

Divindade do Meu Filho, vosso Deus-Meu Deus e ao Coração Imaculado da vossa Mãe. 

 

Meus filhos: quantas aberrações… quantos pecados são cometidos em «honra» do Menino Deus, 

Meu Filho e vosso Deus. Tantos sacrilégios!… quanta Dor tem O Meu Coração por Ver tantos dos 

Meus filhos a cometerem pecados, pecados e mais pecados e não olharem para o Céu. 

 

Eu que Sou a Medianeira deste mundo no Céu, Tenho tanta Dor no Meu Coração quando as almas 

entregam as suas vidas e não as Posso levar para O Céu!… Vão direitas às negruras por causa da 

maldade que há nos seus corações. Meus filhos também Choro muito, porque muitas Igrejas Do 

Meu Filho-vossas Igrejas, estão a fechar. Em primeiro lugar porque há poucos Ministros e em 

segundo porque o Homem deixou de amar O seu Deus: Meus filhos, vós estais aqui, como também 

noutros Lugares do mundo para pedir pelos pobres pecadores. Fazei-o, Meus filhos e também pelas 

vossas famílias: há tanta divisão nas famílias! Uns sim, outros não. 

 

Meus filhos: se soubésseis como era quando Eu estava na terra!… era somente uma Adoração ao 

Meu Deus Todo Poderoso e Dizer: Obrigada Meu Senhor por Me Dares a vida… Obrigada Senhor 

por Ser Tua Filha. Hoje é abundante a soberba no mundo e a soberba é o demónio e não deixa 

entrar O Meu Deus-vosso Deus nos corações. 

 

Quantos e quantos seguem O Meu Filho, e ao meio do caminho deixam de O seguir, ou por isto,ou 

por aquilo: é a soberba, a luxúria e as mentiras. 
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Vós vindes a consolar O Meu Coração… também Eu vos Consolo a todos. Eu vos Levo No Meu 

Coração e Dou Bênçãos Especiais para vós e para os vossos filhos. 

 

Amai muito O vosso Deus… amai-O até ao Infinito! Mesmo que a dor vos perfure, levai a Cruz 

Do Meu Filho nas vossas almas, porque Essa é a que Salva. 

 

Sejam submissos e humildes, Meus filhos… quantas vezes Eu Tenho Dito, Aqui e no Mundo: 

Sacrário-Sacrário-Sacrário. O Meu Filho cada vez Está mais Só, porque essas almas tão bonitas, 

tão caridosas e tão boas, estão afastando-se dos seus princípios! Umas vezes pelos filhos, outras 

vezes pela impureza, outras vezes porque deixaram de amar! Como não O veem, dizem: onde está 

esse Jesus? Onde está Deus? Se precisarmos Dele não O vemos! Ai, Meus filhos Sacrário-Sacrário-

Sacrário. 

 

Porquê aparecem as guerras, Meus filhos? Porquê veem as maldades? Porque os Homens não 

querem O seu Deus… viram-lhe as costas! 

 

Meus filhos: sabei que O Caminho é duro e pedregoso, mas aquele que chega ao final, tem tudo 

resolvido... a vida e o Céu para toda a Eternidade: mesmo que aqui digam que não, que não existe 

nada, (confiai) é por isso que há críticas, é por isso que estão arremetendo contra o Meu filho, o 

Papa! Tantos ódios, tantas mentiras, tantos rancores. Não podem ver as almas-os Meus filhos, que 

querem Deus. 

 

Meus filhos: que pena, muitos dos Meus filhos prediletos, por invejas e ciúmes estão caminhando 

para a sepultura e daí não sairão! Mas outra vez vos Digo: estais Aqui para pedir por todos eles e 

também pelos vossos corações. 

 

Meus filhos: veem maus tempos à terra! Eu Manifesto-Me em toda a Humanidade! Mas em todos 

os sítios vão com muito gozo e ao não verem resolvido o que trazem nos seus corações, deixam 

de ir visitar-Me! 

 

Meus filhos: Eu Sou A vossa Mãe, a Mãe de todos os Homens e Apareço em todos os Lugares do 

mundo e vós tendes que ir com fé e saber que Eu vos consolo, que sempre vos Tenho nos Meus 

 

Braços, que vos Amo e que O Meu Filho vos Ama também... mas Estamos Chorando muito pelas 
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guerras, pelos Homens que não se compreendem, pela falta de amor e pela falta de caridade. 

 

Meus filhos: alerta e alerta Humanidade. Alerta, porque quando o Homem nem o pense, O Meu 

Filho de Amor! Virá… Sim, Meus filhos, Virá julgar os Homens… Ai daqueles que estejam de 

costas viradas ao seu Deus e não amam. 

 

Meus filhos: fortalecei-vos vós com a santa Missa com o Sacramento da Penitência (confissão). 

Fazei penitência... fazei a oração perfeita. Meus filhos: não tenhais medo e não ir muito rápido: 

ser pacientes e fortalecei-vos todos com o Aroma do Meu Filho e com o Aroma Do Meu Coração. 

 

Não critiqueis, Meus filhos, não faleis mal uns dos outros, porque Eu já o Disse: Aquele que julga 

É O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Ser nada… ser pequeno… amar aquele que está ao vosso lado, amar aquele que precisa de vós. 

Não endureçais os vossos corações… estejam limpos os vossos corações. 

 

Meus filhos: não tenhais luxos… amar a pobreza e viver em pobreza! Não deis nunca aquilo que 

vos sobra, mas dai aquilo que vos custa. Três, um, dois, repartir com o irmão que necessita. Não 

sejais daqueles que guardam e guardam… recordai-vos Do Evangelho do Meu Filho: aquele que 

tanto guardou, foi chamado naquela noite. Ou d’aquele pequeno homem que no princípio foi 

grande para O Meu Filho. Já cumpri tudo, Mestre Senhor! Uma coisa tens que fazer: anda… vende 

tudo, dá-o aos pobres e depois segue-Me. Ai Meus filhos, esse homem que O Meu Filho, Meu 

Deus de Amor, encontrou perfeito em tudo o que tinha feito, mas houve coisas simples e que não 

valem nada! A opulência, o dinheiro. Ai Meus filhos : não caiais vós também em amealhar porque 

isso é comido pela ferrugem e perde-se num segundo: aquilo que tendes que fazer, é: manter a 

alma transparente e limpa para um dia chegar ao Céu e sentar-se na Mesa dos Justos. 

 

Ai, Meus filhos, se soubésseis como É O Céu!… Vós não O veis, mas outros filhos – muitos filhos 

– já O viram e deram testemunho Dele! O Céu É Amor, O Céu É um Cântico. O Céu É uma 

Povoação com todas as composições… Meus filhos: (os Habitantes) já estão purificados e limpos 

e todos-todos-todos levam a Túnica igual! Branca… Pura e O Sinal Do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Queiram-se muito, Meus filhos. Queiram os vossos filhos, mesmo que os vossos filhos sejam 

ingratos, mas não ir “contra”, mas sim, pedir por eles e estar sempre com eles. 
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Maridos e esposas amai-vos até ao final-até ao Final… dizer sempre: agradeço-Te Senhor por 

tanto Amor e tanta Felicidade que Dás ao meu coração e aos corações que estão à minha volta. 

 

Meus filhos: olhai em frente e pedi por esses homens, mulheres e crianças que morrem nas guerras 

de fome, de desolação e de doença. Hoje Estou salvando muitos doentes, alguns são de aqui. Não 

vos esqueçais de levar água … levar água, muita água: tende-a aí porque sabeis – o riacho leva 

pouca água e como Eu Disse no princípio, curaria o corpo e a alma. Mas levai-a com amor… levai-

a com (muito) amor e pô-la aos doentes, ás crianças e a todos quantos precisam desse Amor. É O 

Amor de Deus-Meu Deus-vosso Deus. 

 

Vos Quero muito, Meus filhos! Continuem vindo a Farol de Luz, Minha Casa-vossa Casa, na Qual 

já Disse: Esta Montanha Abrir-se-há um dia – não muito distante – para que entre toda a Pureza 

dos vossos corações e que não vos aconteça nenhum mal. 

 

Eu e O Meu Filho Estaremos sempre com todos vós. 

 

Amar, Meus filhos… e levar como Bandeira a luta por Faro de Luz… continuai vindo a Faro de 

Luz, porque Eu Estou Aqui sempre! 

 

Agora, Meus filhos vos Abençoo, mas como sempre vos Tenho Dito, antes (vos Abençoa) O Meu 

Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa 

Mãe, Miriam, Coração de Maria, Faro de Luz – Faro de Luz – Faro de Luz. 

 

Meus filhos: não tenhais preguiça de vir a Esta Santa Terra para estar com O Meu Coração 

Imaculado. 

 

Adeus pequenos, Adeus Meus filhos, Adeus... 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 


