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3 de Dezembro 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 Dezembro de 2016. 

 

Meus pequenos Meus filhos… Paz nos vossos corações e Luz da Minha Luz nas vossas almas. 

 

Meus filhos, meditem Isaías. 

 

Meus filhos. Tenho tanto gozo no Coração por ver tantos filhos  aqui na Minha presença… 

Encho-vos de Bênçãos, Meus filhos, tanto a vocês como aos vossos filhos, famílias e a todos 

aqueles que não puderam vir hoje à Minha chamada. Meus filhos, Eu Quero que vocês sejam 

doces e que vão pelo mundo dando doçura! Onde houver ódio ponham amor. Não tenham 

rancores, cóleras e insultos, uns com os outros:  Meus Deus e vosso Deus não gosta dessas 

coisas, façam-se pequenos, Meus filhos, vós sois a Luz do mundo e tendes que levar a  Luz do 

Meu Coração a todos os Homens. Eu vos fortaleço com o Meu Coração, e darei sempre O Meu 

Coração. Busquem a Seiva do Meu Filho… quantas vezes vos Tenho Dito: Sacrário… 

Sacrário… Sacrário. Meus filhos, as Minhas Mensagens são Catequeses, Meus filhos para a 

vossa meditação e lentamente, Meus filhos, chegareis à altura da Mística, porque o Meu Filho, 

vosso Deus, terá-vos sempre no Seu Coração. 

  

Meus filhos, hoje Venho Vestida de vermelho! Porquê? Pelos crimes que os Homens Meus 

filhos, cometem e matam o inocente. O Homem está louco, Meus filhos, muitos não querem ver 

o rosto do seu Deus, por isso fazem tantos crimes. A vocês, aqui em Farol de Luz e em tantos 

Lugares do mundo onde Eu Apareço, Peço sempre isto: peçam pelos pobres pecadores. Sim, 

Meus filhos, por todos os pobres pecadores e também vos Digo a vós: convertam-se diariamente 

ao Meu Filho de Amor, porque também sois pecadores, Meus filhos, Meu rebanhinho, Meus 

pintainhos, e tantos  filhos Meus, que Me amais, saibam que Eu Levo as vossas orações ao Meu 

Filho de Amor, ao Meu Senhor Criador – vosso Senhor Criador, para que Ele Tenha Piedade e 
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Misericórdia de todos vós. Comecem com doçura como Eu Sou Doce! A doçura é Amor e o 

mundo converter-se-há se houver amor no mundo. Vocês, Meus filhos, já tendes que ir e levar a 

Palavra do Meu Filho pelo mundo inteiro: falem às crianças do Meu Filho, seu Jesus e digam ao 

mundo que O Meu Filho está na terra aliviando – curando – protegendo -  fortalecendo e 

Amando, como sempre Amou o Homem! Mesmo que o Homem seja perverso, O Meu Filho 

perdoa sempre àquele que se ajoelha e olha para o Seu Rosto dizendo: Jesus, meu Senhor, Tem 

Piedade de mim porque sou um pobre pecador. A conversão também vem de vós, Meus filhos, 

peçam sempre ao vosso Criador – Meu Filho de Amor. Meus filhos o mundo vai de mal a pior e 

o Homem não observa. O Homem só busca o egoísmo, a maldade e a soberba, a luxuria, o 

pecado. 

  

Meus pequenos, todos  vós sabeis disto: aquele que quiser condenar-me, condena-se. Quem 

quiser salvar-se, salva-se… sempre cumprindo os mandamentos do Meu Criador- vosso Criador, 

Gritem ao mundo que O Meu Filho é Salvador! Eu Estou aqui em Farol de Luz, Minha Casa e 

Quero que venham sempre aqui a rezar o Terço que tanto Me agrada e já vos Disse tantas vezes 

que Estou Tecendo uma alcatifa com os Terços que rezais para que quando da vossa morte, Eu 

Venha juntamente com O Meu Filho buscar-vos e levar-vos ao Céu calcando essa alcatifa. 

  

Sejam fiéis ao vosso Deus: O Meu Coração triunfará brevemente! Meus filhos, não façais caso 

aquilo que dizem alguns, que o mundo vai acabar já. Não, Meus filhos! Antes virão tantas coisas 

à terra… peste, fome – guerras nucleares – o silêncio da Igreja, que já está, o pai que não quererá 

o filho e o filho que não quererá o pai. 

  

As divisões e tantos pecados que cometem em sacrilégio à Divindade do Meu Filho. Vão a Ele 

pois Ele fortalecerá as vossas almas: sejam sempre uma Hóstia viva onde more sempre o Meu 

Filho de Amor no Sacrário das vossas almas… acreditem em Farol de Luz. Isto já é grande no 

mundo… Aqui também é grande e Eu Prometi como prometi em Fátima e prometi à Minha filha 

Lúcia: sempre que rezem o Terço, peçam pelo Papa e estejam Comigo um bocadinho de tempo 

falando-Me, Eu Prometi e Prometo: O Meu Filho e Eu, levar-vos-emos para o Céu. 

  

Meus filhos, sejam bons e caridosos: que aquele que esteja ao vosso lado não sofra necessidades, 

dores e fadigas. Aquele que tiver três, dê dois. Porque isto tudo acaba e fica cá na terra. 

Observem para breve tempo das vossas vidas...estejam preparados, Meus filhos, para que quando 

o Meu Filho vier, vos encontre com as lâmpadas acessas. 
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Como vos disse tantas vezes, no Céu não entram calhambeques nem ouros… no Céu entra o 

amor e a pureza. Este é Mandamento do Meu Deus – vosso Deus: Que se amem uns aos outros 

como Ele, O Meu Filho de Amor vos Ama. 

  

Meus filhos, não junteis esses tesouros que não valem nada, Pensem no vosso irmão que está ao 

vosso lado a passar necessidades, fome e sede! Vão até eles e confortem-os… visitem os 

doentes, amem aqueles que vos odeiam e aqueles que matam! Amem-os muito e peçam ao Meu 

Filho dizendo: Senhor, Tem Compaixão deles e Tem Misericórdia… porque também são 

Criaturas como as outras e filhos de Deus - Meu Deus e Senhor. 

  

Meus filhos olhem sempre para O Rosto do Meu Filho e amamentem-se com os Seus 

Ensinamentos. Confessem-se mais vastas vezes… vão aos Templos do Meu Filho, ajoelhem-se e 

também -como outras vezes Disse – Tomai a Comunhão na boca, e se for possível, aquele que 

puder, que se ajoelhe frente ao Todo-Poderoso que é O Meu Filho e vosso Deus. 

  

Se soubessem, Meus filhos, que os anjos estão noite e dia – Ali não existe note nem dia, mas 

digo assim para vocês entenderem – Adorando o seu Criador: vocês são mais que os anjos… 

tendes mais que os anjos, porque tendes o Corpo e Sangue do Meu Filho e os que recebeis 

totalmente e em Divindade. Digam-Lhe sempre: Bendito sejais por sempre meu Jesus! Não Te 

vás de mim e Faz de mim um altar para Ti e Mora sempre na minha alma. 

  

Escrevi, Meus filhos, … … … Filipe… Rosa … António… Sofia… e Anacleto: já estão escritos 

no Livro de Ouro no Céu. 

  

Não se esqueçam de pedir pelas Benditas Almas do Purgatório porque serão elas um dia quando 

estejam na mesa do Pai-Meu Senhor e vosso Senhor a pedir por vós. Peçam muito pelos 

moribundos, por aqueles que estão entregando a vida a cada minuto ou segundo do dia, ou da 

noite, para que O Meu Deus – vosso Deus tenha Misericórdia deles e sejam salvos.   

  

Não se esqueçam de pedir por França, Itália, Síria, México, Espanha… toda a Europa. Japão, 

Rússia, China… Grandes conflitos virão por aí. 

 

Meus filhos, quantos crimes comete o Homem e Eu choro. Choro, Meus filhos, porque são Meus 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Dezembro 2016                                                Página-4 
 

filhos e não podem defender-se porque os outros filhos, que os Quero tanto, estão metralhando e 

matando os seus próprios irmãos! Peçam por eles… Peçam, Meus filhos. Quero-vos, Amo-vos e 

termino, não com um Adeus, mas como Comecei… 

 

Sejam doces, como Eu sou Doce com todos os Meus filhos do mundo. 

 

Meus filhos, Dou-vos a Bênção, mas como sempre vos Abençoa primeiro o Meu Senhor Pai 

Criador, O Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa 

Mãe Miriam, Coração de Maria, Faro (Farol) de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


