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7 de Outubro 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 Outubro de 2017. 

 

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

almas. 

 

Meditai o Meu filho João (Evangelho): fazei-o, Meus filhos. São os ensinamentos que vos dá O 

Meu Deus-vosso Deus para que tenhais Vida e conheçais os Seus Projetos. 

 

Olhem, Meus filhos: hoje é um grande dia no mundo, sobretudo para os Meus filhos que Rezam 

a Oração preferida… o Santo Rosário. Venho hoje com a advocação de nossa Senhora do 

Rosário, mesmo sendo Farol de Luz. Há já uns séculos que Eu Me Apresentei ao Meu filho (S.) 

Domingos e lhe disse: toma este Meu Rosário para levares pelo mundo… e para que os Homens 

o Rezem para a sua Salvação!… Foi assim que o Meu filho fez... foi conhecido e Rezado no 

mundo pelos Homens. O Meu Rosário e o Meu Coração têm Salvo e Salvarão muitos dos Meus 

filhos que no Rosário depositem amor… amor… amor. Venham a Mim e Rezem Comigo, pois 

Eu Estarei sempre com o Meu Coração nesses homens, mulheres e crianças. Meus filhos: o 

Rosário é uma Oração simples e humilde que O Meu Deus Pai Criador Me Deu para Eu Entregar 

a todos vós e ao mundo. Apareci em Fátima, Meus filhos, e Disse aos Meus meninos: Eu Sou 

vossa Mãe, Mãe do Rosário… Rezai o Rosário, pois desta forma Salvareis o mundo das guerras, 

das catástrofes... do demónio. Eu hoje aqui na Minha Casa de Amor, Digo a todos vós: Rezai o 

Rosário… levai o Rosário por todo o mundo: não vos canseis de Rezar o Rosário, porque o Meu 

Coração está em cada uma dessas contas! O Meu Coração está sempre com todos os Meus filhos 

que Me amam. Sim, Meus filhos: fazei-o. Um dia, em Pontevedra, Eu Disse à Minha pequena 

Lúcia: Quero que façais os primeiros cinco sábados de mês em Minha Honra… mas Rezando 

sempre o Rosário: fazei um ato de contrição… pedi pelo Papa… pedi pela Igreja… pedi pelos 

pobres pecadores. Confessai-vos e Eu Salvarei todos quantos fizerem este pequeno sacrifício! 
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Fazei isto, Meus filhos, é muito simples…e se o fazeis, estareis em contacto com o Céu ... Eu 

Sou Céu! Tudo quanto Trago à terra, é porque O Meu Criador assim o Quer! Nada seja feito sem 

O vosso Criador. Fazei tudo em silêncio … sim Meus filhos: em humildade! Porque aquele que 

se enaltece será humilhado. Aqueles que se humilham serão enaltecidos: não queirais ter esse 

som que conheceis… eu...eu...eu: tirai-o! Fazei-vos pequenos como os meninos… esses Meus 

meninos de Fátima Rezavam e tudo era bondade… humildade … e simplicidade: vós quando 

tenhais penas ou dores, recorrei a eles com humildade. Não queirais zangas… Meus filhos: não 

queirais ódios e mentiras… ciúmes e invejas. Olhem que já vos Disse tantas vezes: na inveja, nos 

rancores, nos ciúmes, nas mentiras, na hipocrisia e na falsidade, não está Deus-Meu Deus e 

Senhor-vosso Deus e Senhor… vai-Se embora! Deus-Meu Deus-vosso Deus Quer a alma limpa e 

pura, também Eu Quero que todos vós sejais limpos e puros. Ponde alegria em tudo quanto 

sejam penas e dores, cantando Aleluia e dizendo: Senhor eu amo-Te … Jesus eu Amo-Te … 

Jesus eu Amo-Te: deveis fazer isto durante todo o dia! Vereis que ides estar tão bem nesta 

vida… porque Aquele que Mora e Está nas vossas almas, é O Meu Deus-vosso Deus. Levai, 

Meus filhos, as vossas cruzes com alegria – não com tristeza – porque a tristeza é o demónio! Ele 

vem fazer-vos dano. Cantai ao vosso Deus dizendo: Senhor...aqui estou, faça-se a Tua 

Vontade...não sou nada, mas Tu Farás-me grande para o Céu… que aqui na terra eu saiba levar o 

Amor que Tu me Dás, a essas almas que estão atrás de mim… ou à frente! Que eu seja sempre 

um Estandarte para essas almas que Tu Pões ao meu lado. 

 

Sim, Meus filhos: já tendes que ser homens de Oração e mulheres de Oração! Já tendes que 

deixar o mundo de lado: buscai sempre a perfeição na Oração. Tantas vezes Tenho Comunicado 

– aqui e no mundo – Sacrário...Sacrário...Sacrário. Tão Contente se Põe O Meu Filho!… e Eu 

também; quando Vemos – o que vós chamais Igreja – os Templos do Meu Filho cheios, 

louvando e falando com O vosso Deus e Senhor… que contentes. Mas nos dias de hoje, Meus 

filhos, vaziam-se os Templos porque os Homens viraram as costas ao seu Deus...Não querem 

saber nada desse Deus que um dia os levará ao Céu. Estão virando costas e estão cavando 

sepulturas para o Inferno, porque não querem e não sabem amar. 

 

Meus filhos: vós que estais aqui na Minha Casa, Casa de Oração: sejam fiéis, sejam bons sejam 

santos... buscai a Santidade. É fácil ser santo! É fazer a vontade de Deus, Meu Deus-vosso Deus, 

negar-se a si mesmo, carregar a tua cruz e também a dos outros: a do filho a do esposo a da mãe 

a do pai e dizer: Senhor... foste Tu que Levas-te a Cruz verdadeiramente pesada … foi a Cruz de 

todos. faz com que eu seja fiel… faz com que eu busque o Teu Amor... faz com que eu busque o 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Outubro 2017                                                Página-3 
 

Céu. Senhor eu quero ser teu filho pequeno, mas nunca… nunca, Te Vás de mim, pois sem Ti 

não sou nada. Meus filhos, também vos Digo como sempre: pedi por Ásia, Itália, Jerusalém, 

Estados Unidos, França, Espanha e tantos Países que estão em guerra e matando inocentes. Meus 

filhos, vós sois os Pilares do mundo e tendes que Rezar! Hoje Digo-vos que Rezeis ainda mais. 

Rosário… Rosário… Rosário, para salvar o mundo. Vós agora tendes conflitos na vossa 

Espanha, Minha Espanha de Amor, de Maria… porque os Homens são soberbos e somente 

querem o poder...ódios e mentiras. Aí está a Maçonaria! Não vos esqueçais da Maçonaria, pois é 

ela que está espezinhando o mundo...Meus filhos: Espanha está passando por uma grande dor! 

Os que eram Meus filhos – muitos deles – foram-se embora … mas vós tendes que os trazer 

outra vez ao Rebanho, Rezando o Rosário… Eu Estarei sempre ao vosso lado! Porque essas 

Orações do Rosário, Meu Rosário de Amor, são levadas por Mim ao Céu! Como tantas vezes 

vos Tenho Dito, Vou fazendo uma Alcatifa, para que um dia, aqueles que se salvem, passem por 

cima dessa (dela) e vão à Mesa Celestial para estar com O Meu Deus-vosso Deus cantando 

Aleluia e Glória a Ti Senhor… Glória a Ti Senhor! Bendito Senhor… Tu És O Senhor e o Poder 

de todas as nossas almas! Tu Criaste-nos para Ti… Senhor; que eu Te busque sempre com a 

minha alma e o meu coração… com as entranhas da minha alma! Que eu Te busque e esteja 

sempre conTigo. Sim, Meus filhos: dizei assim ao Meu Deus-vosso Deus, se quereis ser 

felizes...amorosos e caridosos! Caridade...caridade...caridade: muita caridade. Assim, Meus 

filhos, tendes que fazer ao irmão que está ao vosso lado, ao esposo-esposa-filho-filha! Amor com 

amor se paga. – como vós dizeis na terra – O Céu dá sempre Amor! O Homem está enganado e 

engana, porque quer o poder …a miséria...ódios e rancores. 

 

Meus filhos: Eu Sou vossa Mãe Farol de Luz… hoje (Mãe) do Rosário: Quero que quando 

saírdes da Minha Casa e fordes a vossas casas, Rezeis um Rosário(terço) pela conversão de todos 

os Homens e também de uma forma especial por Espanha… Itália… pela Minha Terra! Sim, 

Meus filhos, por todos os países Árabes que são Meus filhos e Eu também os Quero!, mas 

precisam da conversão ao seu Deus Verdadeiro: Rezai; vós e todo o mundo, – esta Mensagem é 

levada para todo mundo – Rezai e pedi pelos pobres pecadores. 

 

Meus filhos: Amo-vos! Hoje venho totalmente (Vestida) de Branco – como o Meu filho está 

vendo – Venho com milhões de Anjos… Venho com O Meu Filho a Meu lado… Venho com 

José, Meu Esposo… Venho com O Espírito Santo! S. Pio… Santa Rosa de Lima… Santa 

Clara… S.Anacleto… S.João… S.António… S.Francisco de Assis... e também com aqueles que 

hoje já estão no Céu: João Fraz, Annabel, Visitação, Antónia, Flora, Cati, Manuel, Rodolfo, 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Outubro 2017                                                Página-4 
 

Agripina. Já estão nas Mesas do Senhor… do Meu Deus-vosso Deus. Agora eles pedirão por 

todos vós. Não vos esqueçais de pedir pelas almas do Purgatório, porque quando saírem, 

(também)pedirão por vós; para que vós tenhais pouco tempo no Purgatório. 

 

Quero-vos muito Meus filhos... e vos Dou a Minha Bênção: mas como sempre Abençoa-vos 

primeiro o Meus Deus Pai Criador… Deus Filho Redentor… Espírito Santo Meu Esposo 

Santificador e Eu Vossa Mãe Miriam Coração de Maria, Faro de Luz… Faro de Luz… Faro de 

Luz. Adeus Meus filhos … Adeus pequenos. 

 

Não vos esqueçais de beijar esta Terra, porque Eu Ponho Os Pés Nesta Terra. Fazei sempre um 

Ato de Reparação quando chegarem(aqui) ou quando forem embora. Saibam que Eu Estou 

sempre aqui.  

 

Adeus Meus filhos… Adeus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


