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

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

nas vossas almas. 

 

Meus filhos, façam assim: abram a Bíblia, procurem o vosso Deus nas leituras 

meditem números. Sim meus filhos, procurem o vosso Deus também nos Salmos. 

 

Meus pequenos, hoje venho chorando. Venho vestida de vermelho por tantos 

filhos mártires. O homem mata a outro homem por não ter a religião do meu Filho. 

Rezem muito por eles, meus filhos. 

 

Meus filhos, vou-vos dizer o que tendes que fazer já: Façam um andor; ponham 

a minha Imagem nesse andor; façam procissão nesta casa, minha casa, rezando trinta 

Avé-Marias pelo Papa, pelos pecadores e por aqueles que matam os seus filhos. 

Terminem com o Hino do meu Coração. Eu sou Farol de Luz e dou Luz ao mundo 

inteiro.  

 

Alerta humanidade! Meus filhos, Vereis os acontecimentos brevemente. Muitos 

dos meus filhos no mundo têm o aviso, porque eu já lho dei. Brevemente chegará o dito 

aviso mas não tenham medo meus filhos. Aqueles que estão com o meu Filho e O 

Amam, não têm que temer nada. Muitos dos meus filhos se prostrarão de joelhos 

pedindo perdão pelos seus pecados, convertendo-se ao Amor do meu Filho, mas quando 

acabar o fenómeno, muitos deles dirão que aquilo tudo é nada. Pobres deles, meus 

filhos! Por isso choro, por isso venho com Dor, porque vejo que muitos dos meus filhos 

não amam nem querem amar o seu Deus. 
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Meus filhos, vocês estão aqui porque eu vos chamei a todos, porque eu estou a 

fazer um rebanhinho grande – não aqui mas em todo o mundo – para esses 

acontecimentos todos. Já está próximo, meus filhos. Mas reparem, vocês têm que 

procurar o tesouro do Céu, tendes que mudar também os vossos corações. Sacrifício, 

penitência e oração. Eduquem os vossos filhos no Amor do meu Filho que é o vosso 

Deus, meu Deus e Deus deles. Não há nada no mundo, mesmo nada! que possa dar mais 

felicidade que o meu Filho, vosso Deus e Senhor. 

 

Meus filhos, este lugar é santo e eu estou aqui com todos vós. Peçam-me, não se 

cansem de pedir-me, meus filhos. Eu também vós peço que me tirem algum espinho do 

meu Coração fazendo penitências. Aproximem-se daquela pessoa que precisa do vosso 

calor, que nenhum dos meus filhos sofra por não ter nada; vocês podem remediar a 

tantos e a tantas… com comida, com estar próximo, e meus filhos, dar-lhes as 

catequeses do meu Coração e do Coração do meu Filho. Como estão obstinados os 

homens em serem deuses de si próprios e não procurar o seu Deus Criador de tudo, 

meus filhos: àquele que deu tudo, àquele que salvou a humanidade? Porquê tanta 

obstinação e ir cavando as negruras das suas vidas, para um dia morar no inferno porque 

eles próprios não acreditaram nem amaram o seu Deus Criador? 

 

Meus filhos, é por isso que venho vestida de vermelho. Os anjos tiraram-me o 

manto branco e vestiram-me de vermelho, porque eu choro pelos meus filhos, por 

aqueles que são mortos por outros filhos meus, pelo poder, soberba, avareza, mentiras, 

rancores e ódios. Ai meus filhos, consolem o Coração do meu Filho e consolem o meu 

Coração! Tudo está próximo e eu quero salvar a humanidade – como tantas vezes tenho 

dito aqui e em todos os lugares do mundo – ao menos um terço da humanidade – mas 

vocês têm que ajudar-me sendo bons, compreensivos, amorosos e sendo 

verdadeiramente filhos da Luz. 

 

Venham ao meu Coração, refugiem-se no meu Coração, que eu vos aperto com 

os meus braços e com o meu manto a todos, para que desta forma estejam comigo 

adorando o meu Deus e vosso Deus. Procurem o Céu, meus filhos, deixem os tesouros 

da terra, que não valem nada porque o que vale é o Céu e é para lá que tendes que ir. 
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Enquanto aos meninos… Vêm tantos meninos! Amo-os tanto, meus filhos! 

Meus pequenos, venham ao meu Coração. Eu estou com todos vós, eu sou a vossa Mãe 

do Céu, a Mãe da terra e vos quero para Mim. Meus pequenos filhos ajudem os vossos 

pais sendo obedientes, caritativos e quando chegar a hora de comungar o meu Filho nos 

vossos corações, peçam à vossa Mãe do Céu que venha sempre estar convosco, para 

serdes felizes Comigo e com o meu Filho de Amor.      

    

Meus filhos, o mundo desmorona-se; o mundo está louco. Mais vos digo, hoje 

também!: Meus filhos, quando comunguem não o façam nas mãos, comunguem na boca 

e se possível de joelhos; porque somente a Ele, meu Filho, há que adorar. Os homens 

são homens, não têm poder. Meus filhos digo-vos que vão ao Poder, ao vosso Criador. 

Meus filhos, é possível. Mas também vos digo que se a Igreja vos dizer que tendes que 

cumprir de outra forma, obedecei à Igreja, porque é a Igreja do meu Filho. Mas eu como 

Mãe, digo aqui e em todo o mundo que gosto que comunguem na boca e se possível de 

joelhos, meus filhos. 

 

Caminhem, caminhem e sejam pontes, meus filhos, para todos os vossos irmãos 

que virem ao vosso lado e digam que aqui num pedacito de Terra em Espanha, vem a 

Mãe de Deus e Mãe do Mundo a consolar os seus filhos, curá-los e sarar-lhes a alma e o 

corpo. Meus filhos, acreditem nisto, acreditem que estou aqui; acreditem que eu vossa 

Mãe cuido e quero a todos por igual, para mim não há distinções e para o Meu Filho 

também não; o mais pequeno é o último e ao mesmo tempo o primeiro. Amo-vos a 

todos da mesma forma. Todos os continentes do mundo são meus filhos: àquele que 

passa fome, que chora e que não tem nada, àquele que odeia o meu Filho e a Mim 

também, é o meu Filho. Digo-vos que ameis vós também aqueles que vos odeiam e não 

vos querem. Paguem amor com amor e no amor. Desta forma entra o meu Filho e Eu no 

amor.  

 

Meus filhos, façam caminhos e procurem o aroma do meu Filho no Sacrário. 

Meus filhos, não se esqueçam de confessar-se mais vastas vezes. Sim, meus filhos, 

confessem-se para serdes verdadeiramente os guerreiros do meu Filho e do meu 

Coração. Façam isto meus filhos.  
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Eu sou consolação e dou-vos consolação, por tanto tendes que dar doçura como 

eu dou a todos os meus filhos de todo o mundo. Juntem-se meus filhos, como uma 

pinha. Façam grupos grandes ou pequenos, mas sempre no meu Filho, vosso Jesus e 

vosso Mestre, também no meu Coração Imaculado que brevemente triunfará no mundo 

meus filhos.  

 

Meus filhos, agora vos dou a Bênção; mas antes como sempre, meus filhos a dá 

O meu Deus Pai Criador, vosso Deus Pai Criador; meu Filho de Amor; 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 filhos a todos vos. Adeus pequenos. Façam tudo o que vos disse ao 

princípio. Quero que isto seja pequeno porque brevemente será grande. Tragam-me 

flores, meus filhos e cantem-me sempre o hino: 

 

“Farol de Luz sou, Farol de Luz sou”. 

 

Adeus pequenos, adeus filhos. 

 

Nossa Mãe em Monte Farol de Luz.  

 


