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7 de Abril 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 dia7 de Abril de 2018. 

 

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

 

Meus filhos... durante este mês, meditai o Meu filho João: fazei-o! É para a salvação das vossas 

almas… é O Evangelho do Meu Filho… é a Salvação. 

 

Meus filhos, mais uma vez Estou aqui, na Minha Casa Farol de Luz para vos Abençoar e Dizer-

vos que é muito o quanto vos Amo a todos vós, ao mundo, às vossas famílias, filhos, maridos, 

esposas. 

 

Alerta Humanidade… Alerta Humanidade… Alerta Humanidade!… 

 

Porque os acontecimentos estão a chegar, Meus filhos. As noites(ou dias)de trevas estão a 

chegar… mas vós não tendes que temer, porque todo aquele que esteja na Graça do Meu Filho 

será Salvo de todo o perigo… tende confiança e não temais. Somente tendes que ser bons e 

santos… homens e mulheres santos. 

 

Meus filhos, é fácil santo: é abnegar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir O Meu Filho vosso 

Deus… é fácil, Meus pequenos, já vos Disse tantas vezes que Eu quando Estava no mundo, com 

a Minha Família, Meu Esposo e O Meu Filho, Olhava para o Céu e Cantava sempre os Salmos 

do Meu Deus Criador, Meus filhos. Quando Estava com os Meus amigos e a Minha família, 

somente Falava-mos de Deus-Meu Deus! Porquê não podeis fazer-lo também? É fácil: não 

critiqueis e não gosteis de coisas más! Às vezes dizeis: estamos no mundo e o mundo arrasta-

nos…Meus filhos, por isso Vos Digo, hoje, aqui. Satanás arremete contra todos os Meus filhos 

do mundo...mas se sois valentes e sabeis discernir o Bem e o mal, escolhei o Bem e deixai o mal 
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e quando venha alguém às vossas casas, no momento que essas pessoas comessem a murmurar e 

a falar mal deste ou de aquele, como vós já tendes a seiva do Meu Filho e vosso Deus, dizei-lhe: 

Não quero entrar nisto, porque quero ser santo… eu quero ir para o céu! E se eu murmuro e 

critico, ou odeio, não posso ir para o Céu. 

 

Vede; há muitas pessoas que dizem e estão dizendo – muitos dos Meus filhos também – que não 

existe o Inferno nem o Purgatório… que Dor Tenho no Meu Coração quando os Ouço dizer 

barbaridades tão grandes!.. Meus filhos, Deus fez o Inferno e isso é Dogma de Fé para vós. Fez 

também o Purgatório que serve para purgar aquelas almas que morrem em pecados veniais, onde 

passam um tempo purgando esses pecados… um dia Eu e O Meu Filho de Amor os Levaremos à 

Mesa Celestial para desfrutarem da Eternidade...da Eternidade. Meus filhos, não tendes pensado 

naquilo que é a Eternidade? Porque o mundo acaba… 50- 80- 100- 120- 130 anos na terra que 

passam como um sopro: mas o Céu ou o Inferno, são para toda a Eternidade. Meus filhos, estais 

a tempo! Digo-o a todo o mundo, pois estas Mensagens são conhecidas no mundo e Eu Quero 

que todos os Meus filhos se salvem. Tende uma vida limpa e sã. Meus filhos, Sacrário e Santa 

Missa – como vós dizeis na terra – e É mesmo Santa, porque Está aí A Divindade...O Meu Filho 

que Se Apresenta Menino e Morre já Homem e Ressuscita. Não falteis ao Templo para receber O 

Corpo e O Sangue do Meu Filho! É Vida para toda A Eternidade. 

 

Alerta Humanidade! Já vos Disse que há mais de 80% no mundo – na Europa ainda mais – que 

estão no ateísmo… Meus filhos prediletos… Meus filhos Cristãos, Católicos, Apostólicos...e 

foram-se embora da Igreja...deixaram O Meu Filho. Por isso Digo-vos para que peçais pelos 

vossos filhos, pela juventude e por vós. Vós, Meus filhos, estais agora mesmo ouvindo A Minha 

Mensagem de Amor, tendes que mudar os vossos corações … tendes que mudar já!… Tendes 

que ir Ao Meu Filho, Ao Vosso Deus … Ser escravo de Esse Amor De Amores que Foi 

Crucificado há pouco tempo para vós, mas também Ressuscitado para que tenhais a Vida Eterna. 

Meus filhos, Eu Quero Salvar-vos a todos, mas vós também tendes que cumprir Os 

Mandamentos AMAR AMAR AMAR ! Sim, Meus filhos, tudo é resumido no Amor. Pois na 

Verdade, O Meu Deus-vosso Deus no final, vos Vai Julgar no Amor. 

 

Meus filhos: ide ao confessionário: ide pedir perdão, para estar de bem com O Meu Deus-vosso 

Deus. Que limpa...que limpa!… que limpa é uma alma que esteja em Graça – cheia – Do Meu 

Deus-vosso Deus. É o homem, a mulher ou a criança mais feliz na história da sua vida, porque é 

quando uma alma só têm O seu Deus ... e O seu Deus Quer essa alma para toda a Eternidade!… 
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Buscai a Mesa Do Meu Deus-vosso Deus no Céu… continuai a vir aqui à Minha Casa Farol de 

Luz, Meus filhos e Eu vos Dou Muitas Bênçãos, como O Meu Filho vos Dá! também O Meu 

Deus Pai-vosso Deus Pai (vos Dá muitas Bênçãos). 

 

Meus filhos… as crianças, as Minhas pequenas crianças, levai-as… levai-as à Igreja: vós que 

sois Meus filhos, educai-as no Amor Do Meu filho… educai-as, porque elas serão no dia de 

amanhã a Igreja Santificante Do Meu Filho e Do Meu Coração. 

 

Meus filhos… Eu Choro muito… Sofro muito… por haver tantos Mártires no mundo e por 

aqueles que vão haver. Dão-Me tanta pena aqueles que matam o corpo; porque a alma não 

podem matá-la! 

 

Esses Meus filhos que morrem destroçados por balas e por outras formas de morte, esses filhos 

são Salvos, porque esses filhos não fizeram a violência. Enquanto aqueles que fazem a violência, 

têm que ser Julgados pelo Meu Deus-vosso Deus… Dá-Me Pena e Sofro, porque todos são Meus 

filhos. Por isso Digo-vos aqui – o que Tenho Dito tantas vezes – que peçais por aqueles que tanto 

mal fazem, até matam. São como vós dizeis na terra – maus – . 

 

Meus filhos, com as vossas orações, o mundo pode converter-se e também podem converter-se 

essas almas que tanto ódio e tanto rancor têm nos seus corações. 

 

Amo-vos muito, Meus filhos… Agradeço-vos por estarem aqui mais uma vez na Minha Casa. 

Agradeço-vos sempre, e também neste primeiro dia que fizestes A Via-Sacra Do Meu Filho. 

Continuai fazendo-A, porque nessa Via-Sacra que façais, Eu Tirarei muitas almas do Purgatório 

e a muitos de vós, Darei muita Luz. 

 

Meus filhos: agora O Meu Deus Pai Criador vos Abençoa, (juntamente) com O Meu Filho de 

Amor, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, 

Faro de Luz...Faro de Luz...Faro de Luz. 

 

Adeus, Meus pequenos… Adeus filhos… Adeus pequenos. 
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Agora a nossa mãe dirige-se ao vidente:  

 

Meu pequeno...Digo -te para ti, Meu filho… pequena Larva: tens que obedecer… tens que ser 

melhor e ser escravo Do teu Criador. Ser igual para com todos… ama todos igual, como O Meu 

Filho e Eu Amamos. 

 

Pequeno: segue sempre a Igreja e tem sempre presente que tens que dar a tua vida pelos outros! 

Mesmo que te chamem tantas coisas, mesmo que te critiquem… mesmo que te odeiem. Ama-os a 

todos, porque foste eleito para Servir assim… para dar A Minha Mensagem de Amor ao mundo. 

Escuta O teu Deus, Meu filho! Escuta-O e Entrega-te A Ele de corpo e alma. Sacrário, filho… 

Sacrário, Meu filho…sempre Sacrário! 

 

Pequeno… pequeno… 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


