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7 de Março 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 1 de Março 2015: 

     

 Meus filhos, Meus pequenos, filho da Minha Luz e do Meu Coração... Eu sou vossa Mãe 

de Amor e de Misericórdia. Obrigada Meus pequenos por virem mais uma vez e acreditarem nas 

Minhas Mensagens que o Meu Coração traz para toda a Humanidade. 

 

  Venham a este Lugar que é Minha Casa de Amor, que será grande esta Casa, mas vocês 

têm que fazê-la grande e serem obedientes a tudo aquilo que Eu vos vou dizendo. Façam Atos de 

Reparação por tantas ofensas cometidas contra o Meu Coração e o Coração do Meu Filho. 

 

 Está próximo, Meus filhos o triunfo do Meu Imaculado Coração e o do Meu Filho, mas 

vereis também brevemente os dias de trevas. O demónio arremete e está levando tantas almas ao 

seu poder, porque o maldito demónio, Meus filhos é mau e quer arrebatar as almas que o Meu 

Deus e vosso Deus Criou. 

 

Sejam astutos Meus filhos. Rezem muito, Meus filhos e façam Penitência, Orem muito 

Meus filhos... O Sacrário do Meu Filho espera por vós para que vocês fiquem fortes com o 

aroma do Meu Filho nas vossas almas. Ele espera por vós nos Sacrários do mundo para vocês 

irem falar com Ele: Sim Meus filhos, Ele espera pelos corações de todos vós. 

 

 Sejam Homens de Oração, sejam Homens a sério... Estejam permanentemente atentos à 

chamada que o Meu Filho faz aos vossos corações, Eu como Mãe de todos vós, abro o Meu 

Manto, sois Meus pequenos, Minhas pombinhas e sois Meus filhos. 

 

 Eu quero salvar - como tantas vezes vos tenho dito - ao menos uma terça parte da 

Humanidade. Vocês estão dentro do Rebanho, Meus filhos, porque quando Eu venho do Céu 
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aqui e a outros Lugares do mundo, vós vindes com Fé e amor e portanto Eu e o Meu Filho não 

vos despacharemos sem Amor e com gratidão. 

 

 Meus filhos, durante este mês meditem Ezequiel... abram a Bíblia, os Evangelhos e 

escutem a Palavra do vosso Deus Meu Deus: tantas vezes vos tenho dito para que se enriqueçam 

com as Leituras. 

 

 Peço-vos mais uma vez para pedirem por Espanha, França, Itália, Israel, Síria e tantos 

países do mundo que estão em agonia, estão deixando o seu Deus a um canto. Vocês que valem 

por mil cada um de vós, tendes que pedir, Meus filhos pela conversão do mundo juntamente 

Comigo. São estas as Mensagens que Eu trago à terra em todos os Lugares do Mundo: sejam 

submissos e obedientes ao vosso Deus... santos... santos, Meus filhos, como o vosso Pai Celestial 

é Santo. 

 

 Como sou vossa Mãe e Mãe de todo o mundo, rogo ao Meu Deus Criador por todos vós, 

pelas vossas penas, pelas vossas coisas, pelos vossos filhos e peço também por aquilo que não 

entendeis, por isso vos sentis em labirintos sem saber como sair porque não víeis as coisas claras. 

Deixem que O Amor do Meu Filho e o Amor do Meu Coração vos conduza. 

 

 Somos quem vos vai salvar, por isso este monte está cheio de Amor: um dia passava o 

Meu filho de um lado para o outro e viu um canal que se abria por esta montanha de onde saía 

Eu com muita Luz. Isto será um refúgio dos últimos tempos para que venhais refugiar-vos na 

Minha Casa de Nazaré. 

 

Eu sou a Mãe de Deus, a Corredentora juntamente com o Meu Filho no mundo e também vos 

digo que ameis muito a Igreja e os Meus sacerdotes, apesar de Eu às vezes, tanto aqui, como em 

muitos Lugares do mundo, tenha posto um grito ao Céu, porque muitos dos Meus filhos não 

levam a Verdade! Aquela Verdade que um dia o Meu Pai, vosso Pai Celestial lhes encomendou 

na terra: porque os Meus filhos sacerdotes não podem ser simplesmente funcionários nem podem 

andar de cá para lá ocupados com as coisa do mundo... os Meus filhos têm que encher-se com as 

coisas do seu Deus a sério e cumprir aquilo que prometeram um dia no Altar. Para Ti, para 

sempre, faça-se a Tua Vontade, Sacerdote Real. Têm todos que fazer isto, mas muitos filhos 

Meus desviam-se e entram pelas agonias do mundo, pelas misérias do mundo, pela perdição do 

mundo. Não os critiqueis Meus filhos, peço-vos para pedirem por eles, peçam muito para que 
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voltem ao Rebanho. Peçam muito pelo Papa, agonizando nas agonias do mundo; há um complô 

contra ele... sim, Meus filhos, um grupo muito valioso e grande está por trás para o aniquilar, 

porque não lhes convém porque ele traz o Amor... o Amor... o Amor a toda a Humanidade - 

Como o Meu Filho que veio dando-se por todos - mártir... mártir... e como o Meu filho João 

Paulo II. Mas Eu digo-vos que o demónio não o derrotará porque ele está envolvido no Meu 

Manto e nos Meus braços e no braços do Meu Filho, mas Meus filhos rezem muito e peçam por 

ele. 

 

 Amo-vos Meus filhos, peçam-Me, peçam muito ao Meu Coração e ao  Coração do Meu 

Filho. Muitos Milagres já aconteceram aqui e muitos de vós sabem isto: a água que está por 

detrás de vós no pequeno rio, cura o corpo e a alma...  levem, levem desta água. 

 

 Amo-vos Meus filhos, peçam por toda a Humanidade e também por vós. Façam oração: 

este é o momento do Jejum e de agarrar a Cruz do Meu Filho e levá-la pelo vosso caminhar, não 

se cansem de levar as vossas cruzes, porque a maior e bem pesada foi levada pelo Meu Filho. 

Hoje também leva ainda a Pesada Cruz por tanto pecados que o Homem comete na terra. 

 

 Meus filhos, como evitaria uma Mãe de chorar por tanto filhos que vão para o Inferno por 

deixarem de amar o seu Deus Criador. Como chora uma Mãe por esses seus filhos que vão para 

o Infernal Inferno de onde nunca sairão porque é para toda a Eternidade. Meus filhos: por isso 

vos peço que visitem muito o Sacrário, que rezeis muito, que faleis com O Meu Filho e o ameis 

muito, que sejais santos! É isto que quer o Meu Coração. Vão caminhando pelo mundo e falando 

de Faro de Luz ( Farol) está é a Casa, a Casa da vossa Mãe, Maria, Miriam. Sim, Meus filhos, 

vão falando do Meu Coração. 

 

 Meus filhos vos abençoo, mas com sempre, vos abençoa primeiro o Meu Pai Criador, 

vosso Deus Pai Criador, Meu Deus Filho de Amor, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e 

Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

 Adeus Meus filhos, Adeus pequenos, Adeus Filhos. 

 

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz. 


