
 
 

www.montefarodeluz.es                                    Novembro 2016                                                Página-1 
 

 

5 de Novembro 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 5 de Novembro de 2016. 

 

Meus pequenos… Meus filhos, Paz para os vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

       

Meditem, o Meu filho LUCAS.  

 

Meus filhos, hoje venho vestida de preto: é tão grande a dor no Meu Coração por causa de tantos 

sacrilégios que o Homem comete contra a Divindade do Meu Filho de Amor. Sejam vocês, Meus 

Filhos os reparadores do Seu Coração! Vocês os que aqui estão e também os que estão por todo 

o mundo. Este rebanhinho, Meus pintainhos rezem… peçam… amem… sacrifiquem-se, Meus 

filhos: jejuem e façam penitências por todos os irmãos que estão confundidos; odeiam,matam e 

estão desesperados porque Satanás mete-se nos seus corações e não deixam que o pequeno viva. 

Busquem sempre o  Aroma do Meu Filho e o Aroma do Meu Coração. Sempre estaremos 

convosco, Meus filhos,porque Eu Sou Luz, Dou Luz e Venho aqui  a dar luz a todos os Meus 

filhos que vem ao Meu Rebanho. 

 

Que pena sente o Meu Coração… Choro, Meus filhos, por tantos, como vos Disse antes, filhos 

ingratos que apesar do mundo e do Homem terem sido criados por Deus, não se prostram de 

joelhos a pedir perdão. Ai de aqueles que fazem mal e sabem que O seu Deus e Meu Deus existe 

nos seus corações! Não querem tirar a máscara… têm duas caras, Meus filhos, uma de bondade e 

a outra de  negrura. Quanto dano faz o Homem malvado, aquele que está fora de Deus; faz 

muitos estragos na terra aos Meus pequenos...já têm o que merecem, aqui na terra. Por isso Eu 

Apresento-me em todo o mundo para vocês pedirem pela conversão deles, para que vão ao 

Rebanho do seu Deus Criador-Meu Deus Criador. 
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Consolem vocês O Coração do Meu Deus-vosso Deus, que O Meu Filho já não pode com os 

Braços do Seu Pai, Meu Deus-vosso Deus… o pecado do mundo já chegou  às Abóbadas do céu! 

Meus filhos, as trombetas estão preparadas para os anjos do Céu tocarem anunciando  tudo o que 

vai acontecer brevemente no mundo. Ai dos Homens que não se prostram de joelhos pedindo 

perdão dos seus pecados.  

 

Vocês, Meus filhos, busquem o Sacrário do Meu Filho e fazei um Sacrário nas vossas almas… 

tantas vezes vos Tenho Dito: Sacrário-Sacrário-Sacrário. Aí está a Divindade do Meu Filho que 

nunca vos falhará! Vos dará o cem-por-um, Meus filhos. Façam-se escravos, sejam escravos: 

amem-se também uns aos outros… não haja entre vós ódios rancores, cóleras: ajudem aquele que 

está ao vosso lado e levem as Mensagens do Meu Coração a todos os Homens da terra. 

 

Meus filhos,quando vos ofendam, rezem por essas pessoas...peçam por elas! Não sejam 

soberbos, pois a soberba é do demónio, Meus filhos; sejam submissos e simples...sejam 

caridosos; Eu Trago doçura para os vossos corações. Imitem O Meu Coração porque Eu Estou 

sempre com os humildes. Meus filhos não se esqueçam das benditas almas do Purgatório, pois 

elas vos vão ajudar quando vocês morrerem. Peçam pelos defuntos, Meus filhos, por aqueles que 

estão morrendo, para que Deus-vosso Deus tenha Misericórdia de todos, para a salvação de 

todos. Venham  à Minha Casa Farol  de Luz… Eu Estou sempre convosco. Venham, Meus 

filhos, Quero-vos tanto. Sejam alegres… vão pela vida com alegria!… mesmo que vos ofendam, 

como vos Disse, deem  amor. Deem a misericórdia dos vossos corações. Busquem, Meus filhos,o 

Amor do Meu Coração para que vos ameis uns aos outros. Amem muito os vossos filhos. 

Eduquem-os na (Doutrina) do Meu Filho… 

 

Meus filhos, hoje muitos pais não educam os seus filhos no Amor de Deus – Meu Deus - e vosso 

Deus: deixam os filhos fazer tudo o que queiram e por isso está o demónio a fazer estragos 

porque o demónio é perverso… está a desfazer as famílias! Os filhos não querem os pais, os pais 

também não querem os seus filhos: é um mundo, uma borbulha em que estão metidos. 

Bebedeiras… ódios… drogas… prostituição e maldade. 

 

Olhem para o Céu, Meus filhos: Eu venho Salvar-vos a todos, e vocês têm que rezar muito e 

pedir muito pela humanidade… Quero que se juntem a Mim para salvarmos o mundo. 

 

Calquem e amaldiçoem o demónio. Sejam submissos à Igreja… Amem muito a Igreja. 
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Confessem-se mais vastas vezes. Sim, Meus filhos, a confissão e o perdão, são o Céu! Vocês 

podem fazê-lo, porque amais o Meu Filho e Me amais a Mim. 

 

Chamo-me Farol de Luz e Dou Luz. Venham, Meus filhos a esta Casa – Minha Casa que é a 

vossa Casa de Amor! Façam-na grande vocês. Sim, Meus filhos, são vocês os que tendes que 

levantar este Santuário do Meu Coração. 

 

 Estejam unidos, Meus filhos; unidos na penitência… na oração e no amor. 

 

Amo-vos, Meus filhos, e dou-vos a Minha Bênção, mas como sempre, Abençoa-vos primeiro O 

Meu Pai – vosso Pai Criador, O Meu Filho de Amor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador 

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

 

Adeus Meus filhos… Até sempre, Meus filhos, Eu Estou sempre convosco. Chamem-Me… 

Estarei ajudando-vos sempre! Adeus filhos. 

 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


