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7 de Janeiro de 2.017 

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

_______________________________________________________________ 

 

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

no dia 7 de Janeiro de 2017. 

 

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

 

Meus filhos, meditem o Meu filho João… meditem, Meus filhos… o mundo desmorona-se: o 

anti-Cristo já está em todo o mundo e está a dominar e a arrastar as  pequenas almas, incluindo 

muitos sacerdotes, Meus filhos preferidos. Vaidade de vaidades… o Homem já não acredita no 

seu Deus…muitos Homens fazem-se deuses!… Deus para eles já não é nada: vivem uma vida 

estragada… bebedeiras, ódios, mentiras e no pecado da carne… coisa que o Meu Deus vosso 

Deus-Criador tanto  odeia. Eu Digo-vos aqui e Digo ao mundo inteiro: façam-se pequenos, muito 

pequenos! Venham ao  Meu Coração Imaculado sempre que tenhais dores e penas e ao Meu 

Filho de Amor, pois tantas vezes vos Tenho Dito, que vos façais Sacrários, para que O Meu 

Filho more sempre em vós e possais fugir do pecado. 

 

Meus filhos, aquele que comete (e vive) em pecado mortal, não entra no Céu… têm que pôr os 

seus corpos e as suas almas em ordem. Meus filhos, estais a tempo de reparardes e viverdes com 

amor, com caridade… e limpos. Podeis fazê-lo, porque a força do  Meu Deus-vosso Deus-- e vós 

que O amais-- vos tirará dos vícios, das maldades, dos crimes e da mentira. Há já tempo que  vos 

Disse para pedirem por Alemanha, França, Espanha, Itália, também por os Países Árabes, Meu 

povo Israel, México, China… hoje Peço-vos que peçais por Áustria, onde se estão praticar 

crimes…  particularmente um maior que é matar o Papa, Vosso Papa, Meu Filho de Amor. Os 

Homens, muitos Homens, não entendem destas coisas: levam nas suas entranhas o crime, a 

destruição e a maldade… odiar a Deus, seu Deus-Criador! O Homem sem Deus, é mau… é 

pecador: recordai-vos de Caim e Abel! No principio dos princípios por causa das invejas e dos 

ciúmes, Caim matou o seu irmão Abel que era amoroso e bom… não era mau e já estava com os 

seus pais amando e falando com O seu Criador. Mas Caim já  levava a maldade no seu coração, 
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porque o demónio já se tinha metido nele: não quis obedecer e não parou enquanto não o matou. 

Meus filhos, hoje está acontecendo o mesmo: chefes de Estados que falam de paz…de paz…e 

depois bombardeiam. Matam inocentes: está à vossa vista Meus filhos,… Deus não quer isto; 

mas os Homens são perversos… o ódio come os seus corações e querem ser deuses… poderosos! 

Aniquilam a estes Meus filhos débeis, a estes Meus filhos inocentes. Por isso estais aqui como 

(outros) em tantos em tantos Lugares do mundo pedindo por eles, para irem ao seu Deus, para 

que vejam a Luz. Por isso a Luz do mundo é O  Meu Filho; sabeis que O Meu Filho não foi 

recebido! E hoje, é mal recebido! Recebem-O com ódios, mentiras, crimes, falsidades. Como 

tantas vezes vos Tenho Dito: Homens com duas caras… uma cara de bondade no seu rosto: a 

outra cara de maldade e fazer dano àqueles que buscam o seu Criador-Meu Criador. Meus filhos, 

buscai o vosso Deus, como vos Tenho Dito tantas vezes, Sacrário… Sacrário… Sacrário. Façam-

se Sacrário; Tomai sempre O Corpo e O Sangue do Meu Filho, porque é Vida, Salvação,Luz e é 

Ressurreição. Também vos Quero dizer hoje, Meus filhos, Porque os homens já se estão a 

esquecer. Fazei os primeiros cinco sábados de mês, é muito fácil! Venham a Mim, falai 

Comigo… Confessai-vos e tomai O Corpo e Sangue dO Meu Filho. Peçam pelo Papa,  mas o 

mais importante é dialogar Comigo, porque se cumprirem isto, Eu, no dia da vossa morte, Virei 

buscar-vos para vos Levar à Mesa Celestial. Meus filhos: não se esqueçam, pois um dia Eu Disse 

à Minha filha Lúcia em Pontevedra (Espanha): Ninguém Repara O Meu Coração… Mando que 

façais isto; porque, Meus filhos quantos Reparam O Coração da sua Mãe?, Quantas almas 

querem ser vitimas neste mundo?… deixar tudo pelo Coração do Meu Filho e do Meu Coração. 

Os Homens não querem entrar nesse Amor tão sublime que é a Salvação. Gostam das 

bebedeiras, dos negócios, do dinheiro, do ouro, das comezainas... tantas coisas que são vãs e por 

isso não necessárias. Já Vos Disse  em uma Mensagem «uma sopa, que boa está, Meus filhos» 

sem tanto luxo. Nestes dias de Natal, como dizeis, quantos sacrilégios, quanto desperdício tem 

feito os Homens!… Meus filhos que creem no seu Deus e Meu Deus, mas que não lhes falte 

nada: Mas o irmão que está por de trás, nada de nada. Este que cheira mal, retiro-me de ele... 

tenho isto ou aquilo, porque o mereço. Não, Meus Filhos! tendes que estar unidos, tendes que 

vos amar, tendes que  vos apoiar,uns aos outros, tendes que levar o amor a outros irmãos: não 

vos esqueçais que O Meu Deus-vosso Deus, vos dá o cem por um. Até um copo de água será 

recompensado a essa alma que o dá em Nome do seu Deus-Meu Deus. Fortaleçam-se sempre 

com O Corpo e O Sangue do Meu Filho... Ele vos  dirá O que tendes que fazer, Meus filhos. 

Dialoguem com Ele… falem com Ele… mas a sério, não nas rotinas como tantos dos  Meus 

filhos que vão aos Templos quase na hora dos Meus filhos sacerdotes terminarem a Missa! Não, 

Meus filhos, tendes que chegar aos Templos ao menos dez minutos antes, para fazer o ato de 
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contrição  e para ouvir a Santa  Eucaristia com devoção… porque O Meu Filho espera a vossa 

oração, o vosso carinho: Reparai O Coração do Meu Filho… Está muito triste! como Eu. Meus 

filhos, hoje venho de Preto, porque tantos filhos estão dando a vida… são mártires... e por tantos 

homens e mulheres que odeiam O Seu Criador-Meu Criador. Como não Chorar com O Meu 

Filho, se são Nossos filhos!...  e tanto que os amamos. Venham a este Santo Lugar onde Eu 

Estou sempre – Farol de Luz-- Eu Dou Luz a vós e ao mundo.        

 

Aquele que vem à Minha Luz, levará a Luz  sempre. Amo-vos muito, Meus filhos: Quero-vos 

tanto, que por isso Venho ao mundo, Aparecer em tantos Lugares para vos dar esta Mensagem 

de Amor, de Verdade, de Oração, de Perseverança e de Conversão.  Eu Busco em vós, Meus 

filhos do mundo e em Farol de Luz: amor…amor... amor. Que não hajam penas  por-de-traz de 

vós… que leveis ao mundo o carinho, a alegria e a doçura que Eu trago ao mundo para vós: 

Peçam muito pelos Meus filhos prediletos, Meus sacerdotes. 

 

 Meus filhos, ide em Paz. Eu Estou sempre com todos vós. Eu Dou-vos a Minha Bênção,mas 

como sempre,Abençoa-vos primeiro O Meu Deus Pai Criador-vosso Deus Pai Criador. O Meu 

Filho Salvador. O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa  Mãe Miriam, Coração de 

Maria, Farol de Luz- Farol de Luz- Farol de Luz. Eu Dou a Minha Bênção para todos vós, vossas 

famílias e vossos filhos. 

 

 O Meu filho, esta Larvazinha... pediu-Me tanto e tanto por vós, pelas vossas penas, também 

pelas vossas alegrias, vossa conversão!... Eu Sararei e Curarei a muitos de vós que estais e 

(outros que) virão a este Lugar que É Minha Casa de Amor. Não se esqueçam de levar água. A 

água  já tem curado muitos dos Meus filhos  

 

Adeus Meus pequenos...  Adeus filhos...    Adeus pequenos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


