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3 de Janeiro de 2.015 

Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres - Espanha)] 

_______________________________________________________________ 

 

Mensagem dada por Nª Sra. em Faro (Farol) de Luz em Valência de  

Alcántara no dia 3 de Janeiro 2015: 

     

Meus pequenos... Meus filhos: Paz para os vossos corações e luz da Minha Luz para as 

vossas almas. 

 

 Agradeço-vos por estarem aqui mais uma vez nesta Minha Casa de Oração, Faro (Farol) 

de Luz... cresce O Meu Coração, Meus filhos, olhando para todos vós: peçam e rezem pelos 

pobres pecadores e por vós próprios. 

 

 Meditem a Carta aos Hebreus, Meus filhos... quanto sofre o Meu Coração porque há 

homens malvados que querem aniquilar o vosso Papa, Meus filhos... estão-se a reunir em três 

Nações muitos filhos Meus, alguns são sacerdotes filhos do Meu Coração... não gostam do Papa, 

não querem a sabedoria do Papa, não querem a bondade do Papa, não querem a santidade do 

Papa; estão como lobos ferozes para aniquilar este Meu filho, posto pela Santíssima Trindade 

para ser o Papa de todos os homens do mundo. Dá-me tanta pena que estes Meus filhos estejam 

caminhando para o Inferno por não terem limpos o coração e a alma e só se dedicam a fazer mal 

e estragos aos humildes. 

 

 Meus filhos: Digo-vos a vós e aos de todo o mundo, para pedirem muito pelo Papa... 

Papa mártir... vosso Papa: peçam muito por ele... ele é Meu filho aqui na terra, Meus filhos, 

tenham cuidado com Satanás, pois já vos disse tantas vezes que Satanás penetra pelos sentidos, 

ele é muito manhoso, Meus filhos e não descansa enquanto não agarra a sua vítima e a leva ao 

seu rebanho. 

 

 Por essa razão, Meus filhos, vós que sois do Meu Filho, façam Oração, façam Penitência, 

façam Jejum e levem também O Evangelho nos vossos corações para O partilharem com os 
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vossos irmãos que necessitam do seu Deus, Meu Deus e vosso Deus. 

 

 Já vos disse várias vezes que o Meu Filho e Eu, gostamos que tomem a Comunhão na 

boca: quantos pecados cometem os homens por agarrar o Meu Filho nas mãos... Sacrilégios... 

Meus filhos há seitas que compram O Meu Filho para fazer missas negras, Meus filhos: façam 

sempre atos de Reparação, Meus filhos, por aqueles que fazem sacrilégios ao Meu Filho de 

Amor, ao vosso Deus. 

 

 Sejam perfeitos na oração, não tenham preguiça, vão ao Sacrário, pois o Meu Filho vos 

espera, Meus filhos: quantas vezes Eu digo aqui e em todo o mundo que sem Deus, Meu Deus e 

vosso Deus não sois nada... nada, Meus filhos: por isso tendes que vos amamentar com o Corpo 

e o Sangue do Meu Filho e tê-lo sempre nas vossas almas porque Ele aí mora e vos dá a Vida 

sempre que vocês queiram e peçam este Mistério de Amor, de Verdade e de Vida. 

 

 Vocês têm Aquele que vos salva, Meus filhos, subam ao monte, Meus filhos, mas subam 

a sério, onde está O Meu Filho Crucificado com os braços abertos esperando por todos vós, para 

que Ele e O Meu Coração um dia vos levemos ao Reino dos Céus. Caminhem para o Monte sem 

olhar para trás e sem dizer “já não posso mais” porque a Cruz, Meus filhos, é levada pelo Meu 

Filho: Ele leva a Cruz de todos vós, a cruz que leva cada um de vós, é muito pequena, muito 

pequena.  Se tiverem fé, Meus filhos, olhem para o Céu e implorem ao vosso Deus dizendo: Meu 

Deus dá-me a cruz, porque esta minha cruz é a minha salvação. 

 

 Por isso vos digo, Meus filhos, que vivam o Amor e tenhais amor para aqueles que 

estejam à vossa volta. Sejam fiéis uns aos outros e peçam por aqueles casais que estão casados 

pela Igreja e se separaram por causa das mentiras, dos ódios, do dinheiro. É uma pena, Meus 

filhos, porque o Meu Deus, vosso Deus, tinha-os abençoado e dado um “bocadinho de Céu” – 

como vocês dizem na terra – Sejam fiéis, Meus filhos, há muitos casais separados e agora juntos 

, com outra pessoa . Olhem para o Céu e não vão à Comunhão porque o vosso estado é grave, e 

no Céu não entra o pecado mas sim a pureza.. Meus filhos, sejam puros, porque o vosso Deus 

quer-vos puros. 

 

 Sejam fortes, Meus filhos e venham a esta Casa, Minha Casa de Oração Faro de Luz. 

Aqui estou Eu sempre juntamente com O Meu Filho para vos dar os Nossos Corações. 
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 Não se esqueçam da água, levem-na porque já se fizeram muitos Milagres do corpo e da 

alma. Sejam fiéis a tudo quanto vos diz o Meu Coração e o Coração do Meu Filho e venham 

contentes e alegres e peçam, peçam ao Meu Coração, que Eu estou sempre convosco... não se 

preocupem, Meus filhos, com o dia de amanhã, com o ter e possuir, preocupem-se sim, com a 

salvação da alma: porque no Céu, Meus filhos, não entram automóveis, nem ouro, nem comida, 

nem roupas. No Céu entra a alma, a alma limpa, transparente: Eu fui a Escrava do Senhor, Meu 

Senhor, quando Me apareceu o Arcanjo Me disse que Eu ia ser a Mãe de Deus, Eu lhe respondi: 

aqui está a Escrava do Senhor. Meus filhos, também vocês têm que dizer a mesma coisa, aqui 

está a escrava do Senhor- ou escravo!- para fazer a vontade do Meu Deus. 

 

 Façam-se como meninos, sejam prestáveis uns aos outros, entrem nos corações 

destroçados e que não entendem, nem querem entender a esse Deus, Meu Deus, vosso Deus que 

dá a Vida e vos ama. 

 

Meus filhos: Eu Sou Faro de Luz, dou Luz e esta Casa  será Casa grande para todos os 

Meus filhos, e Eu , trarei os Meus filhos a rezar Comigo neste Lugar. 

 

 Vão caminhando pelo mundo sem se envergonharem do Nome do Meu Filho Jesus, 

caminhem sempre e levem o Evangelho a todos os becos do mundo. Amo-vos tanto, Meus 

filhos, e digo uma vez mais que a água deste rio cura, sara: entrego também o Meu Coração a 

todos vós, às vossas famílias, aos vossos filhos e a todos. Levem sempre no vosso coração o Meu 

Coração Imaculado: Eu com o Meu Manto vos envolvo a todos e sempre vos levarei às alturas – 

como vos disse antes – às Moradas Celestiais juntamente com o Meu Filho de Amor, Meu 

Senhor e vosso Senhor, para toda a Eternidade. 

 

 Alerta humanidade!... 2060, Meus filhos 2060. 

 

 Agora vos abençoo Meus filhos, mas antes vos abençoa como sempre o Meu Deus Pai 

Criador, vosso Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, o Espírito Santo Meu Esposo e Eu 

vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Faro (Farol) de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

Adeus Meus filhos, Adeus Meus pequenos... 

 

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz. 


