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6 de Janeiro de 2.018 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

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

no dia 6 de Janeiro de 2018. 

 

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

Meus filhos: Hoje é um dia tão grande ... não só aqui, mas no Céu também, Meus filhos! Quantas 

criancinhas estão à Minha volta... vieram aqui Comigo juntamente com os anjos. Também elas 

pedem por vós, Meus filhos... estas criancinhas são santas, como tantas crianças que são santas 

em vida. Fazei-vos vós também como criancinhas para que tenhais a santidade também. Os 

Homems crescem e depois o dragão infernal leva-os por maus caminhos e deixam O Amor tão 

Grande, tão simples e amoroso, que é O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos: durante este mês, meditem Isaías. 

 

Quero que todos vós, os que aqui estais e os que estão pelo mundo, que sejais a família de 

Nazaré ... que formosura, Meus filhos! José, – Meu Esposo – O Meu filho Jesus e Eu, Sua Mãe... 

que bonito ... Que Amor! Era uma Grandeza de Amor da alma, porque estava a Trindade 

completa no Meu Coração. Eu, com José e O Meu Filho, Rezava-mos e Cantava-mos Salmos Ao 

Meu Deus-vosso Deus (assim)..........................escutam-se cânticos numa língua que não 

entendemos. 

 

Que formosura, Meus filhos! Vós tendes que fazer a mesma coisa, cantar Ao Meu Deus-vosso 

Deus, os Salmos de Amor! Ser como vos Disse no princípio. Família, amai-vos! Amai os vossos 

filhos; ponde os vossos corações nos vossos filhos! Rezar e pedir por todos. Meus filhos: 

primeiramente vós, tendes que ser santos. Levar A Palavra Do Meu Filho aos vossos filhos em 

primeiro lugar: depois ao amigo, ao parente e ao mundo. 

 

Meus filhos: tendes que aprender, já, estas coisas que as Minhas Mensagens de Amor e O Meu 
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Coração estão dando a todo o mundo. Refugiai-vos nestas Palavras que saem do Meu Coração 

para vós meditardes e cumprirdes com tudo quanto vos Digo: o Homem está perdido se não 

existir o amor a Deus... tendes que deixar tantas coisas... tendes que buscar esse mendigo que 

está ao vosso lado, não come e nada tem. Deixai-vos, Meus filhos, de tantos insultos e tantas 

aberrações. 

 

Meus filhos: o Evangelho do Meu Filho é Caridade, Humildade e Amor... Meus filhos: se não 

cumprirdes isto, o Céu está longe! Vós dizeis: (a Misericórdia de Deus salva-nos...) claro que 

sim, Meus filhos, não pela Misericórdia(em si)mas pelo Meu Filho que morreu por todos vós... 

mas vós tendes que lutar e mudar os vossos corações. Tendes que mudar, Meus filhos, tendes 

que ser limpos e tudo o que vos sair de dentro, tem que ser amor. Não tenhais rancores nem 

ódios... estai sempre unidos... não faleis mal uns dos outros nem critiqueis ninguém. Tudo o que 

fizerdes na terra, está escrito no Céu e quando fordes julgados, tudo aparecerá. É como 

costumais dizer na terra " é um filme" tudo se saberá! Se o Homem tiver praticado o bem, verá O 

Rosto do seu Deus-Meu Deus. Se o Homem tiver praticado o mal, irá para o inferno 

eternamente! Por isso, Meus filhos, uni-vos e amai-vos. Lutai, Meus filhos e principalmente, o 

Sacrário... ide ao Sacrário. Meditai no Sacrário... falai ao Sacrário: pedi ao Meu Filho que Esteja 

aí convosco, porque Ele sempre vai estar se O chamais sempre. Que lindo, Meus filhos, quando 

fordes para o Céu. Ver O Rosto do vosso Deus Criador! Não podeis imaginar. Muitos Homens 

dizem: (Deus não existe, porque nunca O vimos.) Como se envergonharão!... Deus existe desde 

sempre: É Meu Deus-vosso Deus... Ele já mandou aos primeiros Pais, -- recordai-vos de Adão e 

Eva. Deu-lhes o universo da terra, mas vede: a maldita cobra, satanás, meteu-se pelo meio e 

levou-os a pecar e tudo se derrubou; a terra deixou de ser limpa, passou a ser arisca... podridão, 

enxofre e miséria!...Meus filhos: hoje o Homem continua a fazer a mesma coisa que fizeram 

Adão e Eva, pois não quiseram amar e querer O seu Deus... o seu Criador-Meu Deus e vosso 

Criador. Por isso, Meus filhos, tende isto presente: o entendimento foi dado pelo Meu Deus-

vosso Deus a cada pessoa, mas esse entendimento dá para fazer boas obras ou más obras... aí 

estais todos (metidos)... Eu também pude cometer coisas graves, porque era uma mulher... Mas 

Eu olhava para o Céu e quando o anjo veio dizer-Me que Eu ia ser Mãe de Deus, -- Eu já Sabia, 

Meus filhos, que alguma coisa Especial ia passar nas Minhas Entranhas, porque O Meu Criador 

Estava a Comunicar-Me Isso-- Eu respondi-lhe: aqui está a Escrava do Senhor!... vós também 

podeis ser escravos do Senhor, se fizerdes tudo quanto quer O Senhor... humildade ... 

simplicidade ... caridade: Meus filhos e misericordiosos com todos os vossos irmãos. 
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Hoje Dei-vos Sinais no Céu ... Quero que isto aconteça no mundo!... O Sol girou em Farol de 

luz, porque Deus-Meu Deus Senhor Quer que vós vejais este Milagre! Também vos Digo, Meus 

filhos, que peçais muito ao Coração do Meu Filho e ao Meu Coração por toda a humanidade. Eu 

Sei que trazeis coisas importantes nos vossos corações(tais como) ... doenças ... divórcios ... e 

outras coisas, Meus filhos! Às vezes Eu Choro,(agora) Estou Chorando, porque os filhos ingratos 

não entendem nem querem entender, que se não há bondade e limpeza da alma, nunca podem 

chegar a ver o Rosto do seu Criador-Meu Criador. 

 

Eu Sei que pedis muitas coisas, pois muitas coisas serão dadas! Outras ficarão como estão 

porque O Meu Deus e Senhor-vosso Deus e Senhor Quer Provar as almas, incluindo a mais 

pequena. Vós, continuai a pedir, Meus filhos, porque todos os vossos pedidos serão concedidos, 

de uma ou outra maneira. 

 

Continuai vindo a Esta Casa-Minha Casa Farol de Luz, que Eu sempre Estou com todos vós. 

Pedi pelo mundo ... pedi pela conversão ... pedi pelo Centro de África, Meus filhos, e por todos 

os Países que estão em guerra e que querem guerra e não deixam de fazer guerra, porque satanás 

está dentro destes Homens malvados que não querem reconhecer, nem ver, O seu Deus Criador. 

Pedir muito também pela vossa Espanha-Minha Espanha de amor... Sim, Meus filhos... pedir por 

tudo quanto vos Tenho Dito noutros momentos e hoje aqui. Meus filhos, Eu Dou-vos uma 

Bênção especial... senti-vos como Mães e Pais de toda a Humanidade, fazei o bem por onde 

passardes... ser cautelosos e bons, porque os bons, irão para o Céu: os que não são bons irão ao 

inferno. 

 

Vos Quero e vos Amo muito. 

Agora, Meus filhos, Dou-vos a Bênção! Mas primeiro – como sempre – Abençoa-vos O Meu 

Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo -- Meu Esposo Santificador – e Eu 

vossa Mãe Maria... Miryam... Faro de Luz... Faro de Luz... Faro de Luz. 

 

Dou-vos o Meu Coração para os vossos corações... Os Meus Olhos para os vossos olhos... As 

Minhas Mãos para as vossas mãos... O Meu Amor para o vosso amor. 

Adeus Meus filhos, Adeus pequenos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


