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3 de Novembro de 2.012 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

 

 Meus pequenos, meus filhos, paz para os vossos corações e luz da minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Obrigada pequenos, por virem a Minha chamada. Obrigada meus filhos, por reconhecerem que 

Maria é vossa Mãe obrigada, meus filhos porque vocês são a luz do mundo. Eu Sou Luz dos 

homens. Luz de tudo o que se vê e de tudo o que não se vê. Chamam- me Faro de Luz e sou Faro 

de Luz, e quero, meus filhos que leveis a Luz do Meu Coração a todos os vossos filhos, amigos e 

ao mundo. 

 

 Meditem meus filhos, neste mês o livro da Sabedoria. 

 

 O mundo está a romper- se porque os Homens deixaram de rezar e pedir ao seu Deus pela 

salvação do mundo. Vocês meus filhos, é preciso que caminhem mais que nunca, para levar o 

Evangelho do Meu Filho ao mundo. 

 

 Vem aí tempos difíceis para a terra meus filhos mas eu digo- vos, meus filhos, se rezarem 

e orarem de verdade e se colocarem de joelhos a pedir clemência ao Meu Deus, vosso Deus, O 

mundo meus filhos, grande parte se salvará. 

 

Queiram se, meus filhos não façam mal uns aos outros. Sejam bons e humildes. Fechem a boca 

meus filhos, meus filhos quando tiverem maus pensamentos e más palavras para o irmão que 

tendes ao vosso lado, marido esposa ou filhos. 

 

 Meus filhos gosto que façam estes pequenos sacrifícios pela salvação dos Homens. (neste 

momento começou a chover muito) 
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 Eu sou Luz, sou Faro para todos. Agora, meus filhos procurem o Meu Filho de Amor e 

como tantas vezes eu vos tenho pedido façam um sacrário nas vossas almas para que seja morada 

da Trindade, nela estou eu também. Amem muito o vosso Deus, meus filhos busquem o seu 

Rosto busquem- no  no Sacrário, é o que eu vos digo: Sacrário, Sacrário, Sacrário. É lá que se 

encontra o Meu Filho de Amor. Ele não falha, meus filhos, Ele é a Verdade a Vida a Fortaleza o 

Mistério Divino que não esconde nada meus filhos ele dá -vos o Seu Coração para a salvação das 

vossas almas.  

 

 Meus pequenos hoje estou tão feliz porque vocês vieram de longe, meus filhos da minha 

terra, digo minha terra, porque um dia Eu apareci aos meus meninos em Fátima. E estou com 

todos vós porque vocês também são raio de luz do mundo. 

 

 Agora, meus filhos trabalhem por estas Obras, estas aparições que faço por todo o 

mundo, levem- nas para que o mundo venha a prostrar se de joelhos ao seu Deus, para que 

tenham Vida e sejam amorosos uns com os outros. Não tenham medo do mundo meus filhos, não 

tenham medo se vos vierem tirar a vida de uma ou de outra maneira. Se vocês querem consolo e 

auxilio, o Meu Filho e o Meu Coração estaremos convosco e ninguém vos fará mal. O corpo, 

podem vos tirar, mas a alma, a alma irá para as Moradas Celestiais que Meus Deus Criador, 

vosso Deus Criador fez para que um dia tenhais Vida no Céu, á Mesa do Meu Deus e vosso 

Deus. 

 

 Meus filhos eu curo. Levem água do pequeno rio apliquem nas doenças mas não a bebam 

Meus filhos levem- na apenas para curar o corpo e a alma. 

 

 Eu estou aqui Meus filhos, tenho vindo aqui para fazer deste sitio um grande sitio, para 

que os Homens venham adorar o Meu Filho e Amar me a Mim. Eu sou vossa Mãe de Paz e trago 

paz ao mundo, Meus filhos, Dou vos Paz e quero estar sempre com todos os Meus filhos que me 

peçam ajuda. Venham a Mim e peçam- me, Meus filhos que Eu com o Meu Manto Vos agasalho 

a todos e vos tenho no Meu Coração. Rezem-me Avé - Maria de noite e de dia porque estarei 

sempre convosco. Sim Meus filhos.  

 

 Também vos digo, Meus filhos, Meus pequenos que façam apostolado para que Eu tenha 

ainda mais filhos… 
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 Meu filho, pedi em Fátima para que Me fizessem um estandarte: a ti também já te pedi e 

volto a faze-lo para que façam um estandarte aqui também, representando o que Eu aqui sou, 

Faro Luz e Luz dou ao mundo, Meus filhos  aquele que vêm á luz levará a Minha Luz. Façam -

no porque dentro de pouco tempo vos direi para fazer mais coisas .  Agora reúnam -se como já 

vos pedi para tirarem conclusões de Faro de Luz. 

 

 Meus filhos amai- vos, amai- vos e queiram -se uns aos outros, Meus filhos. Entrego o 

Meu Coração a todos vós. Não se esqueçam Meus filhos de fazer silêncio e os jejuns segundas, 

quartas e sextas, aqueles que tenham saúde, Meus Filhos, também a Via-Sacra, Confissão 

Sacrário, Sacrário, Sacrário.  

 

 Vão em paz Meus Filhos todos aqueles que vieram de longe até aqui, o Meu coração vai 

com vocês e saibam que a vossa Mãe do Céu e da terra vos espera aqui para receber os vossos 

pedidos e tudo o que vocês trazem no coração: Meus Filhos, que vos dará uma mãe se não o 

melhor? Pois eu sou Mãe de todos, tanto daqueles que não me querem, como daqueles que me 

querem essa Mãe que vem dar o seu coração. Reparem, como o Meu Filho um dia vos pediu no 

Evangelho “amem aqueles que vos odeiam, que não vos querem e vos maltratam”. Eu também 

vos digo aqui em Faro de Luz , “amai-vos e amem também aqueles que não vos amam”. Vão em 

paz Meus filhos. 

 

 Agora, Meus filhos recebam a bênção do Meu Deus Pai Criador, Vosso Deus Pai Criador, 

Meu Filho de Amor Salvador e 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, hoje dei uma voz forte ao meu filho (Júlio) porque esses “aparelhos” (como 

vocês dizem na terra), deixaram de funcionar, por isso meu filho precisou falar mais alto para 

poderem escutar a Minha Mensagem de Amor (a Nossa Senhora refere- se ao microfone que se 

estragou com a chuva).  

 

 Meus filhos, vão por esse mundo levando o Evangelho do Meu Filho e perdoando a todos 

aqueles que não vos amam e não vos querem. 

 

 Adeus Meus filhos adeus Meus pequenos, adeus. 

 



 

www.montefarodeluz.es                                   Novembro 2012                                                Página-4 

 Repara meu filho quantos anjos! Milhares de Anjos estão comigo e os Anjo de cada um 

de vós estão tocando os vossos corações. Pequeno, faz- te pequeno, faz- te humilde busca a 

humildade. Pequeno, não procures vanglórias, busca o amor do Meu Filho, busca a perfeição. 

Retira -te, meu filho, daqueles que te querem ferir e fazer mal á alma, pede por eles, pede por 

eles. 

 

 Pequeno, escreve um nome no Livro de Ouro do Céu: Amália. Pequena que surpresa, 

pequena, tantas vezes chorou neste prado pelos pobres pecadores. 

 

 Adeus filho, adeus. 

 

Nossa Mãe em Faro de Luz. 


