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2 de Setembro 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 2 de Setembro de 2017. 

 

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

 

Meus filhos, meditem CRÓNICAS...fazei-o: buscai o Livro de Deus-Meu Deus-vosso Deus e 

aprendei os Seus Ensinamentos para que tenhais Vida nos vossos corações. 

 

Meus filhos: hoje Venho Pedir-vos (que peçais) pelos sacerdotes. Pedi que hajam muitos e bons 

sacerdotes… limpos de coração: santos nos seus Ministérios e santos nas suas almas. 

 

Isto acaba, Meus Filhos. O mundo destrona-se… o Homem não quer ver as Grandezas Do Meu 

Criador-vosso-Criador que todos os dias vos Está Amando e Levando no Seu Coração, pois 

todos são Seus filhos, Criados por Ele… mas muitos dos Seus filhos estão a virar-Lhe as costas. 

Não querem ver a Bondade … a Pureza … O Amor … A Caridade.  Mas vós, Meus filhos que 

aqui estais e aqueles que estão em outros Lugares do mundo, que amais O Meu Filho e O Meu 

Imaculado Coração com tanto amor, pedi por todos os vossos irmãos… estão confundidos, Meus 

filhos: vós que tendes a Luz, tendes que pedir por eles. 

 

Vinde a este Lugar… à Minha Casa de Amor, Farol de Luz.  Quero-vos tanto, Meus filhos… 

Estou Trazendo-vos todos aqui.  Sois muitos mas virão mais, para que juntamente com muitos 

outros, por todos os Lugares do mundo, onde Apareço, se Salvem...(sois) a segunda parte da 

Humanidade! Refugiai-vos no Coração Do Meu Filho.  Tantas vezes Vos Tenho Dito Que 

comais e bebais O Corpo e O Sangue Do Meu Deus-vosso Deus… e tendes que fazê-lo para que 

tenhais Vida. Confessai-vos, Meus filhos e tantas vezes Tenho Dito aqui e em tantos Lugares do 

mundo: Sacrário … Sacrário … Sacrário. 
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Meditai a Paixão do Meu Filho-vosso Deus.  Vereis como O Meu Deus-vosso Deus e O Meu 

Filho de Amor, vos vão ensinar tudo quanto Ele Sofreu.  Padeceu por todos os Homens do 

mundo... Observai vós,  se sois capazes de levar a cruz…  essa cruz Ressuscita!  como O Meu 

Filho Ressuscitou, também sereis Ressuscitados para o Céu, Meus filhos! Não sejais soberbos 

nem avarentos: conformai-vos com o que vos Dá O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Não tenhais rancores … cólera … insultos: deixai a luxúria, Meus filhos e (todo) o pecado … 

calcai o Satanás… ide caminhando devagar, mas com firmeza! 

 

Tantas vezes Tenho Dito aqui: Subi ao Monte, pois O Meu Filho Espera-vos com os braços 

abertos, mas olhai sempre para cima… olhai para o Céu, Meus filhos! Não olheis para traz, 

porque o mundo engana e muitos voltarão a estar como antes a fazer as coisas do mundo. Meus 

filhos: ser santos, como Quer O Meu Deus-vosso Deus e vos Diz: Santos, Meus filhos, são todos 

aqueles que vão para O Céu! Vós mesmo que não sejais – assim uns santinhos, como dizeis na 

terra – tendes que vos esforçar para seguir O Meu Filho no Amor … na fraternidade … na 

Caridade. 

 

Sim, Meus filhos: deixai-vos de zangas… ódios e mentiras.  Eu Sou a vossa Mãe Farol de Luz e 

Estou aqui para todos vós … Fazei-Me os vossos pedidos!  Como agora o Meu filho vai escrever 

uns Nomes que já estarão Salvos e no Livro de Ouro:  João António… Pepita… Rute… 

Madalena… André… Faustina… Leocádia.  Já estão à Mesa do Meu Deus Criador-vosso Deus 

Criador. 

 

Aos Meus Lados, à Minha Direita e à Minha Esquerda, estão muitos Anjos e muitos Santos que 

vieram, como sempre… mas há um muito Especial…  amanhã  tendes que pedir-lhe muito a este 

Santo-Santo, que Eu Coloquei em Farol de Luz como Diretor  Espiritual: São Gregório Magno: 

amanhã, peçam-lhe muito, Meus filhos… É o  seu Dia! Ele vai interceder por todos vós Ao Meu 

Filho de Amor e a Deus Pai-Meu Deus Pai Criador. 

 

Meus filhos: sede fiéis à chamada do Meu Coração,  buscai O Coração do Meu Filho.  Sede fiéis 

à chamada e também astutos… limpos como O Evangelho Diz: As Virgens…  aquelas Virgens 

que saíram com as Lâmpadas acesas e as néscias que deixaram o azeite em casa.  Meus filhos, 

Quero que tenhais sempre as vossas lâmpadas acesas para que quando venha o Esposo-Meu 

Filho de Amor  estejais perto Dele, para que Ele vos leve às Moradas Celestiais.  Pedi pelo 
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mundo, Meus filhos: catástrofes… miséria… ódios… mentiras...sangue. É o flagelo atualmente 

no mundo.  O Homem não quer ver, o Homem o que quer é soberba e poder: os Homens não 

olham para o Céu, não sabem que estão cavando as suas sepulturas para a escuridão dos seus 

corações.  Vós, Meus filhos tendes que pedir por esses, pois não sabem o que fazem: lembrai-vos 

do Meu Filho quando Disse: Pai Perdoai-lhes que não sabem o que fazem.  Vós também tendes 

que perdoar porque o Meu Deus-vosso Deus Dá-vos um coração limpo e puro para perdoar e 

serem caridosos. 

 

Meus filhos Eu Estou Contente por vos Ter aqui na Minha Presença e hoje curar-se-ão algumas 

almas das vossas famílias que não estão aqui: no entanto Quero Dizer-vos algo muito 

importante… não peçais a saúde do corpo… pedi a saúde da alma, porque o corpo corrompe-se e 

não fica nada.  A alma é que vai para o Céu ou para o inferno.  Meus filhos, Eu Quero que todos 

vós gozeis do Céu.  Sim, Meus filhos: tirais de vós o eu… tirai a maldade dos vossos corações 

que às vezes  não vos deixa viver nem conviver.  Tantas vos Tenho Dito:  dois não brigam se um 

não quiser… mas Eu Digo-vos:  quando discutais em família, com esposa, marido, filhos ou 

entre amigos; deixai aquilo que vos está a fazer mal, porque Satanás está entrando!  Ide a um 

quarto ou qualquer outro lugar e prostrai-vos de  joelhos, mesmo tendo razão… Dizei: Pai, Tu 

Sabes tudo… quero que Perdoes àquela pessoa que não tem razão; Perdão, Senhor… Perdão.  

Assim ganhareis o cem por um, Meus filhos: aquele que perdoa é perdoado no Céu.  É esse o 

caminho que tendes que levar, Meus filhos, já vos Disse tantas vezes:  quando Eu era menina, 

buscava o aroma do Meu Deus.  Desde Menina já Estava em contacto com o Céu e dizia ao Meu 

Criador:  Senhor…Tudo para Ti, e Sempre seja feita a Tua Vontade!  Finalmente foi feita a 

Vontade do Meu Criador. Vos podeis fazer o mesmo, ou ainda mais, porque hoje tendes o Meu 

Filho no Sacrário… Está  realmente Vivo, não faz falta o Milagre de visões, porque estais vendo-

O todos os dias nessa pequena Hóstia (Consagrada).  Está aí O Corpo e O Sangue e a Divindade 

do Meu Filho.  É Ele… pedir a Ele.  Sim, Meus filhos, mas façam exame de consciência e 

confessem-se mais vastas vezes… é esse o Caminho do Céu, Meus filhos. Eu quando Estava em 

Oração com o Meu Esposo José, dizia-Me ele:  Maria já é a hora de Te deitares, porque é muito 

tarde. Eu Respondia-lhe muitas vezes:  para Deus, não há tempo!  Estou com O Meu Criador e 

Meu Senhor e Sou muito Feliz! Vem Orar Comigo, José.  Então passávamos muitas noites 

Orando e Falando com O Meu Deus e Senhor.   Não vos peço que estejais toda a noite e todo 

o dia, mas Quero que sempre que saiam das vossa casas ou estejam em qualquer lugar, leveis o 

Nome do Meu Filho nos vossos corações e dizer-Lhe sempre: Jesus eu amo-Te… Jesus eu amo-

Te… Jesus eu amo-Te …Jesus eu amo-Te… Vem a mim Jesus! Não me Deixes, Jesus!  Salva-
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me do perigo, Salva-me de Satanás, Leva-me a essas Moradas que o Teu Pai, meu Criador, me 

Tem preparadas para o fim dos meus dias.  Digam-Lhe isto, Meus filhos.  Assim tereis sempre O 

Meu Filho nos vossos corações!  venham também ao Meu Imaculado Coração: Eu Aliviarei-vos 

de tantas penas e de tantas dores…  como já vos disse, hoje salvam-se algumas famílias e alguma 

pessoa que está aqui; se não for do corpo é da alma. Peçam-Me porque Eu Sou a vossa Mãe de 

Amor, Ajudarei-vos sempre, invocai o Nome Coração de Maria, Faro de Luz… Faro de Luz … 

 

Agora Meus filhos Abençoo-vos, mas como sempre vos Abençoa 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, Faro de Luz… Faro de Luz… Faro de 

Luz…  

 

Quero-vos Meus filhos,Adeus pequenos, Adeus Meus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


