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3 de Setembro 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 3 de Setembro de 2016. 

 

O vidente inicia com uma oração agradecendo à Nossa Senhora por Ela estar presente com 

todos os seus filhos que estão aqui e ao mesmo tempo também pede pelos mesmos filhos, que 

vêm com alegria... com os seus problemas e as suas dores e que sejam sempre acolhidos no Seu 

Manto para que todos cheguem à santidade e sejamos pequenos, levemos sempre nos nossos 

corações, os Corações de Jesus e de Maria... que nos ajude nas tentações e como está presente, 

Tenha Piedade dos nossos corações, pois nós viemos rezar e amá-la; Ela que é Farol de Luz, 

penetre nas nossas almas com essa Luz e que essa Luz permaneça sempre nos nossos corações.  

 

Seguidamente começa a Mensagem: 

 

Meus pequenos... Meus filhos... A Paz esteja nos vossos corações e a Luz do Meu Coração nas 

vossas almas. Que lindo é estar aqui, Meus filhos, com todos vós Meus filhos, vocês rezam com 

tanto amor. Nunca se esqueçam de rezar pelas crianças... rezem, rezem pelas crianças! Elas 

precisam da Seiva do Coração do Meu Filho para que no dia de amanhã sejam os portadores e os 

discípulos do Meu Filho de Amor no mundo.  

 

Meditem Job... meditem Job, Meus filhos: é a Sabedoria do Meu Deus-vosso Deus para as 

vossas almas. Meus filhos...vão ao Templo todos os dias ouvir a Missa, “como vocês dizem na 

terra”, sabeis que aí está  a Divindade,  o Meu Filho faz-Se  presente nessa pequena Hóstia, mas 

ao mesmo tempo tão Grande, que vocês recebem para terem a Vida nas vossas almas. 

 

Ai, Meus filhos, entreguem-se a Deus...procurai Deus... buscai Deus e saboreai O Próprio Deus. 

Meditem e visitem O Sacrário... Sacrário... Sacrário... A vossa vida seja sempre um Sacrário, 

porque sem Ele não sois nada, Meus filhos. O mundo não vale nada, Meus filhos, porque no 
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mundo está satanás a estragar muitas almas e também quer entrar em vocês: por isso estejam 

vigilantes e com as lâmpadas acesas, como já vos Disse tantas vezes. Não sejam néscios, Meus 

filhos; tenham sempre as vossas Luzes acesas...sejam Sacrário para O vosso Deus, Meu Deus - 

vosso Deus. Noite e dia, dia e noite, amem O vosso Deus. 

 

 Meus filhos, observem como o mundo está: satanás arrasta e volta a arrastar o Homem...muitas 

vezes arrasta também homens amorosos que às vezes são débeis e são vencidos através da 

soberba e da maldade. Meus filhos: não sejam  também daqueles que vão caminhando e dizendo: 

eu sigo- Te, Senhor! ... mas ao meio do caminho já vão vazios: Meus filhos, deixam - se afogar 

pelos prazeres do mundo.  

 

 Meus filhos: ou estais com Deus, Meu Deus - vosso Deus e Senhor, ou estais com o mundo. As 

coisas deste mundo apodrecem todas; as coisas que levam ao Céu estão sempre em orbita. Meu 

filhos: será tão lindo e seria tão lindo se todos vós e todos os Meus filhos do mundo marchassem 

para O Céu comtemplar O Rosto do Meu Criador - vosso Criador para sempre. Meus filhos, a 

Eternidade! 

 

Por isso vos Digo: isto acaba “são quatro dias”. Merecer e Gozar do Meu próprio Filho e do Meu 

Coração. Cantem, cantai sempre ao Meu Filho... Louvai- O, Bendizei- O, Querei- O, Amai- O: E 

ao Meu Coração também. Cantem- Lhe porque Eu Gosto muito das vossas canções...também são 

oração, Meus filhos. 

 

Que esta pequena Larva, (assim se refere ao vidente pela simplicidade do mesmo) estando um 

dia no Vaticano, casa do Papa, junto da Sepultura de um Grande Santo, S. Gregório Magno, Eu 

Disse- lhe: Farol de Luz. Este Papa será quem vos dirija quando esta Minha Obra vier ao- de- 

cima!... Eu Quero que vocês ouçam e saibam que S. Gregório Magno, o Papa do amor aos 

pobres, está convosco e sempre estará. Rezem-lhe, peçam- lhe muito. Digo- vos também que 

estão aqui Comigo: S. Pio, o Meu pequeno Pio, Padre Pio... Santa Rosa de Lima... Santa Clara de 

Assis... Francisco e Teresa: Está também Teresa dos Andes! Meditem a vida desta pequena 

Monja que morreu aos vinte anos . Jovens, meditem esse coração tão puro e tão limpo desta 

Minha filha que soube levar a cruz na doença com amor. Continuem a vossa caminhada, subindo 

o Monte sem olhar para traz, sempre em frente até abraçar a Cruz do Meu Filho...sempre vos 

Tenho Dito que O Meu Filho espera-vos com os Braços abertos, mas não retireis para traz  as 

vossas cabeças porque muitos não chegam até ao fim, porque quando olham para traz,  vêm o 
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mundo tão desorbitado, mas tão gostoso para os seus corações que desistem e não chegam ao 

fim. Por isso O Meu Filho está a Chorar e Eu Choro também por tantas almas de tantos filhos 

que não chegam até final. 

 

Confissão, Meus filhos,  Jejuns , Penitências e Vias-Sacras: meditem muito na Paixão do Meu 

Filho: vereis que todos vós no final Gozarão: porque quem manda nos vossos corações é O vosso 

Deus -Meu Deus. Chamo-Me Farol de Luz e Venho dar  Luz e já Estou dando Luzes a todos vós 

e Bênçãos a todos os vossos familiares: também para aqueles que não puderam vir, para aqueles 

que virão e para o mundo inteiro. Sejam pequenos e Honrem sempre a vossa Mãe Celestial. 

Meus filhos: Amo-vos muito, muito! Venho Salvar a todos. Por isso as Catequeses que Trago no 

Meu Coração, para aqui e para o mundo inteiro são para a Salvação do mundo... Quero Salvar-

vos todos, mas tendes que trabalhar muito, mesmo que a dor vos perfure; essas cruzes que vos 

parecem grandes, não têm comparação com a Cruz do Meu Filho e a Minha.  

 

Hoje Venho vestida de Preto, Meus filhos e a Chorar pela situação em que se encontra o mundo: 

satanás está a fazer estragos... coisas muito más e desorientando os Meus pequenos que querem 

ir ao seu Deus e são travados por ele. Jovens, Meus filhos, não sigam o maligno satanás... Ide ao 

Coração do Meu Filho e ao Meu Coração. Choro por tantas almas pequenas e grandes que 

deixam O Amor para irem com o destruidor; satanás é muito mau, Meus filhos, e vem a 

escravizar os homens da terra. Por isso peçam muito pelas criancinhas, que vão crescendo, pela 

sua santidade e que amem o seu Deus. peçam pelos Sacerdotes, Meus filhos, para que haja 

vocações Sacerdotais e Religiosas. Peçam também pelo Papa: peçam muito, porque como já vos 

Disse há muito tempo, há uma conspiração contra Ele, na Áustria e os seus filhos, os que se 

chamam seus filhos, incluindo um Bispo, estão tramando essas dores para o Papa. O Papa sofre, 

está sofrendo pela paz, mas há pessoas que não querem a paz... querem destruir as Coisas 

Grandes do Céu. 

 

Eu vos dou Bênçãos ,Meus filhos, mas Digo-vos também que quando estejam nas vossas casas, 

vos ameis muito e fora com as cóleras, insultos e tudo o que seja mau para os vossos corações: 

amem muito e peçam muito ao vosso Deus-Meu Deus, a Paz para as vossas casas. Nunca se 

esqueçam de dizer á noite: Obrigado Senhor por me Teres aqui , nesta noite, vivo e na Tua 

Companhia. Obrigado Senhor por me Dares a Vida. Obrigado Senhor por me Dares tudo quanto 

tenho. Obrigado Senhor, porque sem Ti afundaria -me e não poderia salvar -me. Meus filhos, não 

se esqueçam que num segundo a alma pode chegar ao Céu ou ao inferno. Estejam na Graça, 
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Meus filhos, sejam Santos, filhos bons e cheguem ao caminho da salvação... Eu e o Meu Filho, 

viremos buscar-vos para levar -vos à Mesa Celestial. Peçam pela Espanha, a vossa Espanha, 

Meus filhos e tantas Nações que Me Tenho referido tal como Itália, França, Alemanha, Síria, 

México, China, Rússia, Bélgica... Meus filhos, todos esses Países estão num estado muito grave, 

porque satanás está dentro e está a fazer estragos em tantas almas boas. Peçam muito ao vosso 

Deus para acabar com tudo isto... com todo o mal que há no mundo. 

 

Agora Dou-vos a Bênção Meus filhos, mas primeiro abençoa -vos O Meu Deus Pai Todo-

Poderoso - vosso Deus Pai Todo-Poderoso. O Meu Filho de Amor, O Meu Esposo, Espírito 

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

Luz.   

 

Adeus Meus pequenos... Adeus Meus filhos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


