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2 de Dezembro 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 Dezembro de 2017. 

 

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

 

Meus filhos, Estou(aqui) outra vez convosco … Meus pequenos filhos...Meus filhos de Amor! 

Quanto vos Amo, Meus filhos...mas observai: não Quero rancores, nem coleras, nem insultos uns 

com os outros. Sede pacíficos e amai-vos… amai-vos como Eu e O Meu Filho vos Amamos. 

Fortalecei-vos no Sacrário d’O Meu Filho, porque aí tereis a Seiva … a Luz … a Esperança e a 

Caridade. O Meu Filho Veio Salvar o mundo! Vós, Meus filhos, meditai na Vinda d’O Meu 

Filho, aquilo que O Meu Filho Fez e Está Fazendo por vós e por todos os Homens. Sede 

humildes, Meus filhos...praticai a simplicidade… já vos Falei disto no inicio: nada de cóleras … 

insultos … blasfémias! É verdade, Meus filhos, estas coisas não entram no Céu. Sempre vos 

Digo que no Céu entra a Pureza, a Humildade, a Luz. Perseverai, Meus filhos, não vos esqueçais 

de assistir ao Templo! Não falteis ao Templo d’O Meu Filho, ao Meu Templo: Se poderdes, ide 

todos os dias, Meus filhos. Caso contrário, meditai a Paixão d’O Meu Filho. Meditai-a; o mundo 

desmorona-se, Meus filhos, como estais vendo… mas não tenhais medo por aquilo que digam, 

que o mundo acaba já! Somente O Meu Deus Criador-vosso Deus Criador sabe quando (chegará) 

o momento, o dia, a hora, o minuto e o segundo. 

 

Vós, Meus filhos, caminhai todos com muito amor e muita alegria… Pedi por aqueles que 

sofrem, que estão à vossa volta. Pedi também por aqueles que matam: por aqueles Meus filhos 

que estão fazendo estragos a outros filhos Meus! Tendes que ter caridade, amor e perdão para 

aqueles (que referi): tereis o cem por um, se sabeis perdoar. Caminhai pelo mundo levando O 

Evangelho d’O Meu Filho, não vos esqueçais disto, porque: aquilo que vós recebeis – A Palavra 

d’O Meu Filho – tendes a obrigação e o dever de A levar a outros vossos irmãos. 
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Eu Apareço em todo o mundo: há muitos que Me seguem e Me amam, mas(também) há muitos 

que Me desprezam; não querem saber nada do Meu Filho nem de Mim. Põem-Me de lado, como 

fazem ao Meu Filho! Todos os momentos e segundos são sacrilégios… é assim todos os dias, 

todos os anos. Sacrilégios contra a Divindade do Meu Filho! Meus pobrezinhos: é por isso que 

vocês estão aqui e em todas as partes do mundo onde Eu apareço – acreditem Meus filhos a 

vossa Mãe aparece em todo o mundo para que vós e Eu salvemos a Humanidade -- vós tendes os 

talentos para discernir o que fazer com as vossas almas… tende cuidado com o demónio que é 

muito astuto, entra pelos sentidos. O demónio está em todos os Lugares onde Eu e o Meu Filho 

estamos, porque quer destruir a Verdade! É por isso que Eu Estou aqui com todos vós, os Meus 

filhos, para que vós e Eu (juntos) levemos as almas à Mesa Celestial do Meu Deus- Criador 

vosso Deus-Criador. Óh almas limpas, levai sempre as Lâmpadas acesas, não sejais néscios 

como aqueles as que levaram(apagadas) ao banquete do Meu Filho: Vós, todos, levai as 

lâmpadas acesas! Agora é tempo, Meus filhos: Agora é O Tempo Meus filhos. Hoje começa – 

como vocês dizem na terra – O tempo do Advento. Que quer dizer Advento? Recolhimento… 

penitência...oração...amor e esse silêncio que todos tendes que ter em todos os momentos da 

vossa vida: silêncio para os Homens e falarem com O Meu Deus-vosso Deus. Que vos ensina o 

Meu Deus, Meus de Amor? Fraternidade… Caridade. E o demónio que vos ensina? 

Luxúria...bebedeiras, pecados graves.. crimes, ódios! O Homem está cheio de ódio porque 

somente quer ser ele, ser deus… nunca isto acontecerá, porque existe Um Só Deus Verdadeiro... 

Meu Deus Criador -vosso Deus Criador. Amai—O muito… fazei-Lhe os vossos pedidos… estai 

sempre com Ele: (dizei—lhe: Pai, eu Amo-Te. Pai, Vem a mim. Pai, quero ser bom. Pai, tira-me 

esta angustia e esta tristeza que inunda a minha alma. Pai, não me abandones, Estai sempre 

comigo, porque eu fui criado por Ti… quero buscar-Te, louvar-Te, seguir-Te e amar-Te sempre. 

Também vos Digo: pedi muito pelos Sacerdotes, Meus filhos prediletos… muitos deles estão 

sós, precisam do vosso carinho e apoio: não os critiqueis, não faleis mal deles; vede que são 

eleitos pelo Meu Deus- vosso Deus Criador para levar as almas ao Céu: tenham isto presente, 

Meus filhos… pedi para que hajam muitos Sacerdotes na terra, porque está chegando o momento 

de um silêncio, que quando necessitardes um Sacerdote, nem sempre o encontrareis… porque 

vocações Sacerdotais e Religiosas há cada vez menos: sabeis porquê? Porque o demónio está 

entranhado nos corações dos pais, e depois vai aos dos filhos! Se uma família não reza e não vai 

à Igreja adorar O seu Deus e fazer-Lhe os seus pedidos, os filhos também não vão! Por isso vos 

Digo aqui, hoje, e também Digo em todo o mundo: cuidai dos vossos filhos… cuidá-los e 

amamentá-los com O Amor d’O Meu Filho, vosso Jesus, vosso Mestre, para que hajam vocações 

Sacerdotais e Religiosas. A família tem que estar unida no Amor e na Oração. Eu Disse aqui que 
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Eu Trazia um Rosário para que todos vós, aqui e no mundo, rezásseis … porque Eu Estou 

fazendo uma Escada com as pétalas de cada conta de cada Rosário(terço)para que um dia seja 

usada pelos vossos pés na vossa subida ao Céu, a essas Moradas que estão preparadas para 

aqueles homens, mulheres e crianças que amam O seu Deus a sério. 

 

Meus filhos: Penitência e Oração. Fazei-a… fazei-a! Deixai aquilo que mais gostardes e dai-o à 

pessoa que esteja ao vosso lado(exemplo) uma maçã dizendo ao Senhor: Senhor, ofereço-Te esta 

maçã, não a vou comer… ofereço-a pelo meu pai...pelo meu filho pelo meu amigo... por aquele 

que está desesperado...por aquele que vai morrer! 

 

Fazei um dia de silêncio – tantas vezes o tenho Dito – fazei-o. Um dia de Silêncio não custa 

assim tanto. Nesse dia de Silêncio, estar em contacto com O Céu: vós, fazei-o, Meus filhos! 

Fazer essas penitências que já dizem que estão antiquadas: não, Meus filhos, não estão 

antiquadas! São um amor para com O Meu Deus-vosso Deus, porque vós estais dando um 

momento do vosso ser, a’O vosso Deus. 

 

Amai-vos, Meus filhos… Eu Amo-vos muito e Venho aqui Dar-vos Graças… Estou aqui 

também para Receber tudo quanto trazeis nos vossos corações… os vossos filhos… as vossas 

famílias… vossos amigos e pelo mundo! Também Quero que sejais comunidade e peçais por 

Líbano – Minha Terra – Israel… Alemanha… Espanha, Minha Espanha de Amor, Minha 

Espanha de Maria – que fizestes com a vossa Mãe Maria? – França… Síria… China… Coreia… 

Estados Unidos… América do Sul, toda a América do Sul: necessitam de oração, de sacrifício e 

da penitência – que vos Nomeei – penitência e oração. 

 

Ide ao Templo, Meus filhos: confessai-vos com mais frequência e sobretudo, um bocadinho 

juntos Ao Meu Filho no Sacrário. Não tenhais medo, não tenhais preguiça. Ide ao Templo buscar 

O vosso Deus. Falai com O vosso Deus… O Meu Deus está Esperando-vos a todos! Finalmente 

saireis contentes e com muita alegria. Com Paz e com humildade. 

 

Meus filhos: tirem de vós esse “EU” esse ego – como dizeis na Terra – é coisa do demónio. O 

Homem com o “EU” – ou ego – é o demónio encarnado na pessoa! Nada de isto tendes que ter, 

Meus filhos, pois sois eleitos do Meu Coração e d’O Coração d’O Meu Filho. 

Ide contentes e alegres… buscai a Montanha onde O Meu Filho vos Está esperando com os 

Braços Abertos para vos recolher e para vos Abençoar. 
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Meus filhos, agora Dou-vos A Bênção, mas como sempre Abençoa-vos primeiro O Meu Deus 

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

Miriam, Coração de Maria – Farol de Luz – Farol de Luz – Farol de Luz. 

 

Sede Doces como Eu, vossa Mãe Sou Doce. Continuai caminhando com O Meu Amor e O Amor 

d’O Meu Filho. 

 

Adeus, pequenos… Adeus, filhos… Adeus filhos... 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


