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6 de Abril de 2.013 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) ESPANHA] 
____________________________________________________________________ 
 
Nossa Mãe começa a mensagem: 

Meus pequenos, vossa Mãe vos agradece por estarem aqui na Minha Casa de 

Amor, Minha Casa de Oração, Farol de Luz. Meus filhos venham pedir-Me e contar-Me 

as vossas coisas. Sim, Meus filhos, Eu as colocarei no Meu Coração e Levá-las-eis ao 

Meu Deus Pai Criador, ao Meu Filho de Amor e ao Espírito Santo, Meu Esposo, para 

que Eles que são a Santíssima Trindade vos deem as Graças que vocês precisam para as 

vossas almas. 

Meditem os Atos dos Apóstolos, Meus filhos. Assim conhecerão melhor o 

Vosso Deus. Meus filhos, são ensinamentos para as vossas almas. 

Meu filho, narra o que vais ver. 

“Que casa tão grande. Há mais de trinta Bispos. O Papa está sentado numa mesa 

grande, aproximam-se dois Bispos com uns fólios nas mãos: Assina isto! – Que é isto? 

– Que é?, Uma vida real e não uma vida irreal como a tua e a que tu trazes, de 

hipocrisia! – Que coisa estais a dizer!! – Assina! – Não posso assinar isto. Porque fazeis 

isto com a Igreja? – Assina já! – Não, eu vim pelo Meu Deus e Senhor a reparar a 

Igreja, vossa Igreja! Não veem que dessa forma é Satanás que entra para vos levar para 

o inferno! Meus filhos deixem-me viver em pobreza e que leve amor a todos os meus 

filhos, estou aqui para dar comida ao faminto, bebida ao sedento, e acolher a todo o 

Mundo nos meus braços. Este é o momento de união com o meu Deus, vosso Deus, 

porque aproximam-se tempos muito maus e não queiram ser vocês, meus filhos, aqueles 

que um dia o meu Deus e vosso Deus, vos fez sacerdotes eternos para dar alimentos aos 

pobres Pecadores e a salvação. Arrependam-se meus filhos, ponham-se de joelhos 

comigo, peçam clemência ao meu Deus e vosso Deus e deixem esses fólios nesse sítio 
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onde ninguém os veja nunca. Meus filhos, sejam submissos e humildes pelo bem do 

vosso Papa. Sejam sacerdotes a sério do vosso Deus e Senhor. Vão com alegria pregar o 

Evangelho, o Evangelho de Jesus, vosso Mestre e meu Mestre. Ai, meus pequenos, 

meus filhos, vocês têm que mudar, mas já! Rápido! – Como blasfemam, como olham 

para o Papa! Assusta-me ver isto, Mãe. Porque os homens são assim? E além disto Teus 

Ministros!”. 

Meu filho, a Igreja é santa, mas dentro da própria santidade há muitos que não 

querem essa santidade. Meu filho, Eu já te disse que este Papa é outro mártir de amor, 

de pobreza e de humildade, para os homens de má vontade. Por isso, Meu filho, Eu quis 

que tu tivesses esta visão e a narrasses para tosos os Meus filhos do Mundo. Porque Eu 

quero que todos os que estão aqui e no Mundo inteiro, peçam pelo Papa, vosso Papa de 

amor. É verdade Meus filhos, é preciso oração. Vós precisais muito de oração, de muita 

oração porque Satanás entrou há bastante tempo na Igreja e nos Meus filhos prediletos 

também. Por isso vocês são a força, hoje, para pedir, para jejuar, fazer penitência, 

confessarem-se e amar. Meus filhos unam-se e façam a oração perfeita: 

Amo-Te Meu Senhor. Quero também que seja feita a Tua Vontade na minha 

alma. Senhor, tira de mim a malícia, a maldade, a hipocrisia, o eu, e dá-me um coração 

limpo para que eu possa ver o Teu Rosto, Meu Deus. 

Meu filho, Meus filhos, façam oração nas vossas casas, com os vossos filhos, 

meditem sempre na Paixão do Meu Filho, meditem na Cruz, porque na Cruz está o 

Amor e esse Amor é o Meu Filho que vos espera a todos vós com os Braços abertos 

para que um dia possam entrar nas Moradas Celestiais que estão preparadas desde 

sempre para os filhos de boa vontade. 

Meus filhos, peçam muito por aquelas Minhas filhas que são mães que querem 

abortar e abortam, que crueldade! Hoje tanto homens como mulheres, católicos 

praticantes, que amam o Meu Filho e ao mesmo tempo querem o aborto por qualquer 

motivo. A vida é do Meu Deus e vosso Deus, ninguém pode matar Meus filhos, Meus 

filhos, ninguém pode matar Meus filhos, Por isso também vos digo que peçam por essas 

almas, minhas pequenas que às vezes estão confundidas e outras vezes são os anjos 

satânicos que as levam a esses crimes. Os homens pelos sentidos vão à sepultura da 

escuridão por causa dos vícios, dos prazeres, maus costumes e pela soberba. 
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Meus filhos, façam-se pequenos como meninos e peçam sempre ajuda ao 

Coração do Meu Filho e ao Meu Coração, porque Nós Estamos sempre convosco. 

Alerta Humanidade! Aproximam-se tempos difíceis para o mundo, por isso vos 

Peço outra vez para rezar por Espanha, Alemanha, Itália e França. Meus filhos, rezem 

também pelo Meu Povo, Meus filhos, pelo Meu Povo. Quando chegará o dia em que o 

homem se postre de joelhos e peça com humildade ao Criador, seu Criador dizendo: 

Senhor, nós Te Amamos, Tu, somente Tu és tudo para nós? Diz-nos o que havemos de 

fazer, queremos deixar os vícios, ajuda-nos Senhor. 

Mas o homem está longe de tantas coisas que Eu estou dizendo aqui e em todos 

os lugares do mundo. O homem agarra-se à soberba e ao eu e isto não o deixa navegar. 

No entanto Meus filhos, vocês hoje aqui são muitos, e a vossa força chega ao Coração 

do Meu Criador, Ele está contente porque há tantos filhos que O amam, assim como ao 

Meu Filho e ao Meu Imaculado Coração. 

Reparem como o mundo está, Meus filhos. Tantas vezes vos tenho dito que 

haverá guerras, mas essas guerras serão nucleares e o homem está a preparar-se para 

degolar outros mundos. Meus filhos quando o dragão ruja e outro dragão também, o 

mundo vai tremer porque estará em agonia, Meus filhos, virão pestes, fome e desolação. 

Mas é isto o que o homem quer: rios de sangue e de morte, porque o homem perdeu a 

dignidade e o amor ao seu Deus. 

Meus filhos, vocês levantem-se e levem sempre o Meu Filho nos vosso corações 

e levem o Evangelho ao mundo, para que os homens vejam que o seu Deus está vivo, 

que está presente em todos os homens e quer unir-Se a eles e que abre o Seu Coração 

para que o homem vá a Ele, mas o homem está obstinado e só vê e busca as doçuras do 

prazer, da mentira, da inveja e do ódio. 

Meus pequenos, rezem uns pelos outros para serem fiéis ao Vosso Deus. Meus 

filhos também vos agradeço, Eu vossa Mãe que vos ama, por virem de tão longe, com 

sacrifícios e dores, mas vieram e estão aqui na Minha Casa de Amor, Dou-vos graças 

especiais para vocês, para as vossas famílias, amigos e para o mundo inteiro. 
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Amem muito o Meu Filho, o Ressuscitado, o Vivo, porque vocês quando 

morrerem viverão, Meus filhos, por isso é que o Meu Filho veio à terra para tirar a 

escuridão, as manchas, a dor e a morte. 

Meus filhos, Eu amo-vos tanto, que quero que Me peçam! Peçam ao Meu 

Coração! O Meu Coração vos dará as graças que vocês precisam, Meus filhos. Sim 

Meus pequenos peçam-Me. Não se esqueçam que Sou a vossa Mãe, Mãe de Amor, 

Misericórdia, e de Consolação. Chamo-Me Farol de Luz e sempre darei Luz a todos 

quantos venham à Minha Casa de Amor. 

Meus Filhos, vão contentes e em Paz. Meus filhos agora o Meu Deus Pai 

Criador vos dá a Bênção, junto com o Meu Filho de Amor Salvador, o Espirito Santo 

Meu Esposo Santificador e Eu Vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, 

Farol de Luz, Farol de Luz. 

Adeus Meus pequenos; 

Adeus Meus filhos; 

Não se esqueçam, Meus filhos, de pedir muito pelo Papa. Façam isso Meus 

filhos, façam isso. 

 

Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.  

 


