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2 de Julho de 2.016 

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

_______________________________________________________________ 

 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara  

no dia 2 de Julho de 2016. 

 

Primeiro, o vidente faz uma oração agradecendo a oportunidade da nossa presença e um pedido 

de cura para todos nós… 

 

[Seguidamente começa a Mensagem.] 

 

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

Meus filhos, meditem o Livro de Reis... Fazei-o.  

 

Meus filhos, hoje Venho com uma dor muito grande... Venho a chorar pela ingratidão de alguns 

filhos que viraram as costas ao seu Deus e querem guerra, mentira, ódios. rancores, blasfemas... 

Meus filhos, Digo-vos hoje aqui o mesmo que Digo em tantos Lugares do mundo, que vos 

sacrifiqueis por eles... são Meus filhos, vossos irmãos. Peçam todos os dias, Meus filhos, a Fé... a 

Esperança... e a Caridade. Não mintam uns aos outros. Sejam bons, Meus filhos... sejam dignos 

do vosso Deus. Levem e deem o amor aos vossos irmãos... aquilo que eles precisam de vós... O 

Meu Deus-Vosso Deus dá tudo de graça, assim também vós tendes que dar de graça. Não se 

critiquem uns aos outros...  sejam humildes e bons... Meus filhos, ide ao Confessionário: Peçam 

por aqueles que também precisam do perdão e confessem as vossa culpas no confessionário, 

vastas vezes, para que sejam perdoadas... estejam de bem com o Meu Filho, porque Ele é o vosso 

Deus. Hoje Peço-vos também oração pelos sacerdotes, pois são Meus filhos prediletos... Ai 

daqueles que não cumprem a sua Regra de vida, pois é isso que quer O Meu Deus-Vosso Deus; e 

isto não é só para os sacerdotes, Meus filhos prediletos, mas também para os Religiosos e 

Religiosas: também todos vós, Meus filhos, tendes que pôr as vossas vidas em ordem e ser 

santos... a santidade é somente pedir ao Vosso Deus - Meu Deus. Digam: Senhor... faça-se a Tua 

Vontade! Eu também quero ser santo... vereis que é tão fácil. Eu Fui Escrava do Meu Senhor, 
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portanto também vós o podereis ser... ganhareis cem por um. Busquem o Aroma  do Meu Filho... 

sejam perfeitos e adoradores: Sacrário... Sacrário... Sacrário! O Meu Filho espera-vos com os  

Braços Abertos, como tantas vezes já vos Disse aqui nesta Minha Casa Farol de Luz. Quero 

também que vão caminhando em direção à Cruz do Meu Filho! Está alta, mas se vocês forem 

verdadeiramente discípulos d´Ele, tudo será Cor de Rosa . 

 

Ele espera com os Braços Abertos para que vocês se aproximem e para vos Abraçar a todos e um 

dia já próximo levar-vos ás Moradas Celestiais. Amem muito o Espírito Santo, Meu Esposo. 

Façam-Lhe os vossos pedidos, pois Ele está sempre à espera da vossa chamada... voltem para Ele 

e sejam como criancinhas... isso mesmo, Meus filhos, sejam como criancinhas... sem malícias... 

sem maldades. Sejam escravos do Vosso Deus, como Eu também O Fui. Observem, que toda a 

gente observe, aquilo que Deus fez com Maria, aquela Pequena Menina!... Fez com que Ela 

fosse Mãe de Deus: Esposa do Espírito Santo. 

 

Eu Estou na Trindade a Amar-vos também e a pedir por todos vós, Meus filhos de amor. Sejam 

humildes e simples... não busquem  “rivalidades” uns com os outros, como dizeis na terra. Amai-

vos, maridos e esposas. Amem- se também os pais e os filhos. Isto é o que o meu Coração quer: 

que sejam uma grande família  e que peçam muito por aqueles que andam por maus caminhos.  

 

Meus filhos é como já vos disse tantas vezes: o demónio entra pelos sentidos e quando ele entra, 

se não houver Oração forte, faz estragos nos corações... busquem e encontrarão, Meus filhos, e 

levem sempre as vossas lâmpadas acesas nas vossas almas e digam sempre: Jesus eu amo-te... 

Jesus eu amo-Te... Jesus eu amo-Te: digam-Lhe muitas vezes por dia. À noite dizei: Senhor, 

Tem Pena de mim que sou um pobre pecador... Perdoa-me todo o mal que fiz durante este dia. 

 

 Meus filhos, vereis que felizes sereis sempre que tiverdes O Aroma do Meu Filho nas vossas 

almas... Digo-vos também para fazerem um Sacrário nas vossas almas para Ele morar sempre. 

 

Eu venho a chorar pelos Meus filhos que morrem por esses mundos de ódios... de guerras... de 

mentira... de falsidades. Ai Meus filhos, se não pedem perdão... se não pedem perdão. Difícil que 

entrem no Reino dos  Céus. Há tantos filhos no mundo que morrem no caminho! Estes, afinal, 

Meus filhos, são mártires do Céu e da terra também . 

 

Eu sou  Vossa Mãe de Amor e Misericórdia. Partilhem com aqueles que não tem. Rezem pelos 
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que estão sós e abandonados. 

 

Meus filhos, o mundo está a desmoronar-se. Virão as guerras... estão a vir... aproximam-se 

guerras nucleares, Meus filhos : os rios transbordar-se-ão  e levarão casas e cidades. Os mares 

engolirão tantas gerações. Tudo isto é causado pelo pecado. Meus filhos, porque Os Braços do 

Meu Filho, já não podem conter Os Braços Do Seu Pai, Meu Deus-Vosso Deus, por tantos 

pecados cometidos pelo Homem e que já chegaram ás  Bobedas  do Céu. 

 

Eu Venho Aqui e a tantos Sítios do Mundo a dizer-vos sempre: convertam-se rezem pelos pobres 

pecadores. Que Pena e   dor tem o Meu Pobre Coração ao ver tantos filhos Meus, jovens, que 

saem do Rebanho do Seu Pai Meu Deus e Senhor. Vós, Meus filhos, que estais aqui, ouvindo 

esta Minha Catequese, Peço-vos e Digo-vos: salvem Comigo o mundo...venham rezar Comigo, 

Pedir Comigo aqui em Farol de Luz que já é Grande, porque todos vós sois Grandes. Todos os 

que já vieram antes, os que virão e os que vem agora, sois Meus filhos queridos. Não se 

esqueçam de Mim e venham fazer os vossos pedidos ao Meu Coração.    

            

Levem água do Riacho, porque esta água já curou  muitas almas. Tenham Fé e Confiança em 

tudo quanto vos digo,  porque O Meu Deus e Senhor assim Quer. Não bebam a água do Riacho: 

passá-la pelo corpo e levá-la ás almas que sofrem no corpo e também na alma.  

 

 Meus filhos, lembrem-se também de fazer o dia de Silêncio como penitência: quando podais, 

fazei também a Via-Sacra que é a Paixão do Meu Filho... meditem a Via-Sacra e vereis que O 

Meu Filho e vós, chegareis a estar na Cruz... levando a Cruz do Meu Filho de Amor. 

Amo-vos Meus filhos, Peço-vos como no principio para pedirem pelos pobres pecadores... pelo 

Papa e pelas suas intenções: por tantos mártires que atualmente a Igreja tem... por tantos  filhos 

Meus que morrem diariamente sem consolação de ninguém. Vos Amo Meus filhos e vos Dou a 

minha Bênção, mas antes, como sempre vos Abençoa O Meu Deus Pai- Vosso Deus Pai Criador, 

O Meu Filho de Amor todos os Meus filhos do  mundo, O Espírito Santo,  Meu Esposo 

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

luz.  

 

“Meu pequeno, não te esqueças da tua humildade. Busca a humildade e deixa o mundo vive em 

pobreza, ama o próximo, serve o Teu Deus como Ele quer e reza muito por todos os teus irmãos. 

Minha pequena larva... Escolhes-mos-te para dares testemunho Do Meu Coração a todos os 
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Meus filhos. continua a tua caminhada, Meu pequeno e leva a Palavra do Meu Filho - O 

Evangelho- Aquele que está sempre ao teu lado. Acolhe a todos nos teus braços, pequeno! 

Ser nada... ser pequeno... ser humilde. Assim Quero que sejas... pequeno.” 

 

Adeus Meus pequenos, Adeus Meu filhos, Adeus filhos... 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


