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7 de Novembro de 2.015 

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

_______________________________________________________________ 

 

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

Alcántara no dia 7 de Novembro de 2015. 

 

Obrigado Mãe , por estar aqui com todos nos, sempre tão gentil e tão boa Mãe, vens dar-nos a 

Tua Bênção e falar com todos nos e com todo o mundo... 

 

Começa a nossa Mãe Sua mensagem: 

 

Meus pequenos, Meus filhos, paz nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas almas. 

Meus filhos, meditem o Meu filho Paulo aos Romanos: sim, meditem, Meus filhos. 

 

Hoje, Meus filhos, venho com muita dor... o mundo não quer ver o seu Deus. Meus filhos, estão 

a fazer ídolos, como fizeram há muitos séculos, de bronze, de barro e de carne: não olham para o 

Céu...não querem ver O seu Deus porque lhes estorva nos seus caprichos, suas mentiras, seus 

ódios e seus rancores. 

 

Eu venho ao mundo Meus filhos, a dar estas Mensagens de Amor, para que o Homem se 

converta e vá a prostrar-se de joelhos diante do seu Deus a pedir perdão. 

 

Muitas vezes vos tenho falado sobre 2060... Se repararem, na Bíblia esta o 2060. Mas antes, 

Meus filhos, o demónio, que muitos homens e muitos dos Meus filhos da Igreja não 

acreditam,está a fazer muitos estragos no mundo... os pecados na sua vida chegam às Bobedas do 

Céu. 

 

Os anjos do Meu Deus e vosso Deus estão preparados com as suas trombetas e as suas armas 

para brevemente vir avisar o mundo. Se o mundo não reza e pede perdão ao seu 

Deus,continuarão as mortes e as guerras que estais vendo,mas ainda mais,muito mais! 
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O demónio quer implantar e já está implantando no mundo, o ódio, os rancores, os suicídios, as 

mortes... já lhe resta pouco tempo, mas quer levar muitos dos Meus filhos ao inferno, Meus 

filhos porquê fala a vossa Mãe do inferno? Porque o inferno existe! E aquele que não faça a 

vontade do Meu Deus, vosso Deus, mal lhe vai a ir, Meus filhos: por isso Eu venho aqui e a 

tantos Lugares do mundo, a rezar com vocês, a pedir pela conversão do mundo. Por isso vos 

estou tecendo e já são tantas as vezes que tenho dito o mesmo: uma alcatifa com os rosários que 

rezais vós e o mundo inteiro, para que um dia quando Eu venha juntamente com o Meu Filho a 

buscar-vos, passeis vós mesmos por essa alcatifa e levar-vos ao Céu. 

 

Meus filhos, estais vendo outros filhos de outros lugares do mundo que não têm nada, que saem 

das suas Povoações, porque o Homem, porque o dragão, aniquila estes Meus filhos e não lhe dá 

acolhida: somente lhes dá guerra... morte! Saem desorientados a buscar terras novas. Meus 

filhos... sabeis o que isto quer dizer: homens, mulheres e crianças sem nada! Quando o homem 

em vez de resolver, mata a humanidade pelo seu orgulho. Enquanto a vocês, não deixem de amar 

o vosso Deus. 

 

Sacrário... Sacrário... Sacrário! Ide à Igreja onde está o Meu Filho: falem com Ele. Meus filhos, 

não sejais como tantos que vão um momento à Igreja e lá estão bem, estão em silêncio: mas 

quando saem são víboras... não creem nem amam o seu Deus e criticam e falam mal dos seus 

irmãos. 

 

Meus filhos, tendes que olhar o Céu e fazer a vontade do vosso Deus Meu Deus. Humildade... 

perseverança e amor, como o Meu Filho pede no Evangelho! Amem-se uns aos outros como Ele 

vos Amou e vos Ama... não crucifiqueis ainda o vosso Deus. Meus pequenos não O Crucifiqueis.  

 

Ajudem a levantar a Cruz do Meu Filho, porque ainda a leva por tantos filhos ingratos que 

cometem o pecado. 

 

Hoje o pecado é virtude e a virtude é pecado! 

Meus filhos, orem muito e jejuem. Façam a Via-Sacra todos os dias se possível, para desta  

forma possuírdes dentro das vossas almas, a Paixão e Morte do Meu Filho: Ele no final vos 

compensará com a Ressurreição, porque Ele é Vida... Ressuscitou! Também vocês, um dia 

Ressuscitareis todos. Eu, vossa Mãe quero que todos Ressusciteis para o Céu e não para o 

Inferno. 
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Pais amem-se: filhos, amem os pais: pais amem os filhos. Levem os ensinamentos do Meu Filho 

a todos os vossos filhos e também para vocês. Não deixem de rezar o Meu Rosário que tanto Me 

agrada: e tenham a certeza que o Demónio vem em silêncio a fazer todo o dano que sabe, para 

levar as almas ao seu rebanho. Odeiem-no, calquem-no e amaldiçoem-no. O Demónio está a 

fazer muitos estragos na terra, até que em 2030 - 2035 muitos filhos Meus não poderão comprar 

até alimentos! 

 

Muitos serão selados com o 666... o número da Besta. Mas agora ainda estais a tempo, Meus 

filhos, vocês e o mundo inteiro para pedir e rezar pelos pobres pecadores. Eu sou Farol de Luz. 

Eu dou Luz a todos os Meus filhos. Busquem-Me... Peçam-Me.  

 

Venham a este Lugar, Minha Casa, que Eu Estou sempre aqui esperando-vos e aqueles a quem 

digam que a Mãe de Deus aparece em todo o mundo e não acreditem, Eu lhes digo que olhem o 

Céu e falem com o seu Deus... porque, Meus filhos, Deus tudo pode fazer. A Mim Me Manda a 

este Lugar e a tantos Lugares do mundo. O Meu Filho, O Espírito Santo Meu Esposo, O Meu 

Criador - vosso Deus Criador escolhem estas pequeninas larvas para vos dar as Mensagens do 

Meu Coração. Queiram-o (o vidente) queiram-no. Diz o Meu Filho! Onde estão dois ou três 

reunidos no Meu Nome, aí Estou Eu... 

 

Saibam também, que Eu Estou sempre com o Meu Filho, tanto no Sacrário como na Trindade. 

Aqui está O Meu Filho Comigo, O Meu Deus Pai Criador e O Espírito Santo Meu Esposo. Amo 

vos tanto, Meus filhos.  

 

Vão pelo mundo levando o Evangelho do Meu Filho, porque Esse não mente, nem mentirá 

nunca. Escutar e meditar a Palavra do Meu Filho e levar também as Minhas Mensagens ao 

Mundo, porque é a Palavra do Meu Coração e do Coração do Meu Filho. 

 

Agora,Meus filhos,vos Abençoo,mas como sempre vos Abençoa primeiro O Meu Deus Pai 

Criador,O Meu Filho Redentor, O Meu Esposo Espírito Santo Santificador e Eu Vossa Mãe 

Miriam, Coração de Maria Farol de Luz...Farol de Luz... Farol de Luz. 

 

Adeus meus pequenos...Adeus Meus filhos. 
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Tenham nos vossos corações as datas que vos Dei: 2060, 2030 e 2035...Vêm acontecimentos à 

terra, alguns já os estais a ver. Rezem por todos eles e também por vós.  

 

Adeus Meus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


