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4 de Fevereiro 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 4 de Fevereiro de 2017. 

 

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

 

Meus filhos, meditem Marcos, Meu filho: são os ensinamentos que Eu Venho dar ao mundo, 

para conhecerem cada vez melhor O Meu Filho, vosso Mestre-vosso Deus: não se esqueçam 

d’Ele; ir a Ele,pedir a Ele e ama-Lo: Ele vos dará a Fortaleza, o Dom da Misericórdia e o Perdão. 

Imitai-O e sejam fortes, Meus filhos: por muitas tentações que tenhais na vida, confiai n’O Meu 

Filho e n’O Meu Coração Imaculado.   

 

Tantas vezes vos Tenho Dito: nada de rancores… zangas e insultos. Sejam bons, Meus filhos e 

amáveis… sejam amáveis! Queiram-se muito e não imitem aqueles Meus filhos que estão nas 

trevas, porque só buscam ódios, mentiras, maldade, rancores e luxúria. 

 

Meus filhos: vós sois deste mundo, mas também do Céu; por isso Eu Vos Chamo aqui em Farol 

de Luz e em todo o mundo, para vos Salvar a todos: sede fortes e buscai a Cruz d’O Meu Filho: 

Abraçai a Cruz d’O Meu Filho e vede O Seu Rosto… Animo, Meus filhos, porque O Meu Filho, 

Eu e O Espírito Santo-Meu Esposo, estamos com todos vós. Não façais caso ao que diz o mundo: 

que é mentira a existência d’O Meu Filho… que é mentira a Minha existência… que é mentira a 

existência da Igreja… que tudo o que se refere a Jesus é mentira. Não acrediteis e ide pelos 

caminhos pronunciando e anunciando O Evangelho do Meu Filho; a verdadeira Igreja é a dO 

meu Filho: a Santa, Católica e Apostólica... Igreja Romana Com o Papa, Meu Papa,Meu Filho de 

Amor! Meus filhos, Fazei caso à Igreja… não vos afasteis da Igreja, pois aí encontrareis lindas 

coisas… veis e continuareis a ver O Meu Filho Sacramentado que se Dá ao Homem para que 

este tenha Vida e Me tereis também a Mim e a Minha Doçura. Meus filhos, se soubésseis como é 

O Céu!…Eu Venho ao Mundo a Salvar-vos: Quero a vossa Salvação! Mas vede que há cruzes: 
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umas pequenas, outras grandes… e como tantas vezes vos Tenho Dito aqui em Farol de Luz, – 

Minha Casa – O Meu Filho está na Montanha! Tendes que subi-la… passo a passo; devagar mas 

com firmeza. Não olheis para trás: buscai as Chagas d’O Meu Filho… A Coroa de Espinhos… O 

Seu Coração… O Seu Rosto: Se olhardes para trás, vereis as coisas do mundo e o mundo 

desmorona-se  pelos pecados: Continuem a caminhada, devagar como Vos Disse: porque aquele 

que chega ao cume, se lhes abrirão as portas do Céu quando chegar a sua Hora, Meus filhos! 

Tantas vezes Tenho Dito, aqui e no mundo: a impureza, os vícios e a maldade, não podem entrar 

no Céu. Por isso fazei-vos como criancinhas pequenas porque não há maldade nos seus corações! 

E como vos Disse no princípio, deixai-vos de zangas… más caras e desgostos: amai-vos; amai-

vos muito. Perdoai aos inimigos; perdoai àqueles que vos fazem mal e sejam carinhosos com os 

vossos filhos… vossos maridos… vossas Esposas. Ai tantas vezes Eu Tenho Dito que quando 

houverem discussões entre vós, entre famílias, retirar-se a um canto qualquer, ou outro sítio, a 

orar por aquele que não tem razão: verão que desta forma ganharão o cem por um. 

 

Eu Sou vossa Mãe e Quero-vos muito, Meus filhos e Trago Bênçãos para todos vós e para as 

vossas  famílias… e tantas vezes vos Tenho Dito: pedi ao Meu Coração, que Eu Transmito Ao 

Meu Deus Pai Criador, Ao Meu Filho de Amor e Ao Meu Esposo, O Espírito Santo, tudo aquilo 

que trazeis nas vossas almas. Não tenham duas caras, Meus filhos. Não ponhais uma vela ao 

demónio e outra a Deus, Meu Deus-vosso Deus e não mintais. Sim, Meus filhos: o EU tendes 

que o retirar já!…buscai a Humildade; na humildade, está O Amor… a Luz… a Esperança… a 

Caridade… a Força… o Céu!  

 

Eu Sou Farol de Luz… O Meu Coração brevemente triunfará no mundo! mas antes, como tantas 

vezes Vos Tenho Dito aqui e no mundo, virão noites de trevas… perversidades nos Homens… 

guerras nucleares… terremotos… sangue… perversidade. O pai matará o filho e o filho matará o 

pai! (correrá) muito sangue pelo mundo… rios de sangue; sangue de inocentes! Mas Eu Digo-

vos. 

 

Meus filhos, que os Inocentes são Mártires para o Céu. Por isso tereis que ver tantas coisas...o 

silêncio da Igreja – que já está – e tantas coisas de muitos filhos Meus, prediletos, que deixaram 

os seus Ministérios e estão afogados na miséria e no lodo da corrupção. Que Pena Sinto No Meu 

Coração por esses Meus filhos… Pedi por eles; rezai por eles para que voltem à conversão. Ai! 

O pecado da carne quanto odeia O Meu Deus-vosso Deus. O Homem está louco… é Sodoma e 

Gomorra:  Meus filhos, podeis reduzi-lo com as vossas orações: que haja paz e amor neste 
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mundo. 

 

Meus filhos, sejam prestáveis e amorosos – como antes Vos Disse –  Pedi muito pelo Papa, Meu 

filho predileto e pedi muito (também) por toda a Humanidade: Ai quanto sangue vai haver no 

mundo – e já há – … Meus filhos, que estais fazendo! Meus filhos: não veis que ides à Perdição?  

Meus filhos, buscai O vosso Deus… ide ao Sacrário e gritai: meu Jesus, Salva-nos e Dá-nos a 

Luz que precisamos para entender os Mistérios do Teu Coração…e entender tudo aquilo que nos 

Trazes para a nossa Salvação.  Jesus… Salva-nos porque ainda não sabemos nada, nem 

entendemos nada. Jesus… Leva-nos a Ti: Leva-nos à Tua Eucaristia, para que comamos e 

bebamos O Teu Corpo e O Teu Sangue e tenhamos Vida sempre nas nossas almas. 

 

Jesus… Faz-me santo: queremos ser santos!… Jesus, eu amo-Te – Jesus, eu amo-Te – Jesus, eu 

amo-Te – Jesus, eu amo-Te: falem com Jesus desta maneira, para que Ele Tenha Misericórdia e 

Leve os vossos pedidos Ao Todo-Poderoso Meu Deus Criador-vosso Deus Criador para que se 

aplaque a Ira d’O Meu Deus-vosso Deus… porque o Pecado já chegou à abobada do Céu e O 

Cálice transborda: O Senhor-Meu Deus, já Tem os Anjos preparados com as trombetas para 

avisar o mundo que: caso não se converta e se prostre de joelhos a pedir perdão, virão muitas 

calamidades ao mundo! Isto não é porque o mande O Meu Deus-vosso Deus, mas porque o 

Homem assim o quer… pela sua soberba… pelas suas vaidades…pelo seu EU. 

 

Obrigada, Meus pequenos, por estarem mais uma vez aqui Comigo…a  pedir por todos os Meus 

filhos e também por todos vós. 

 

Não se esqueçam, Meus filhos, de pedir por aquelas almas que vão entregar as suas vidas neste 

dia e todos os dias! Tendes que pedir pelos moribundos, para que O meu Deus-vosso Deus 

Tenha Misericórdia de todos eles, se Salvem e vão para o Céu. 

 

Meus filhos, mais uma vez vos Digo que vos Amo e vos Dou a Minha Bênção: mas primeiro 

como sempre, Abençoa-vos 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. 

 

Venham aqui, Meus filhos; rezar Comigo pela Salvação das almas dos Meus filhos… Amem-

se!…   O Meu Filho um dia Disse:  Amai-vos uns aos outros como Eu vos Amo. É esse o 
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Lema… É esse o Céu!. Se não há Amor, não há Céu… Se há Amor, há Céu. 

 

Adeus Meus filhos… Adeus pequenos… Adeus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


