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5 de Maio 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 5 de Maio de 2018. 

 

Meus pequenos, Meus filhos… a Paz esteja nos vossos corações e a Luz da Minha Luz nas 

vossas almas. 

 

Meus filhos: durante este mês, meditai O Livro de Apocalipse do Meu filho João...fazei-o: é 

uma chamada aos vossos corações e conhecer O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos, o mundo desmorona-se...o Homem virou as costas ao seu Deus! Não querem saber 

nada d’O seu Criador, Meu Deus e vosso Deus. 

 

Quantas vezes vos já vos Disse que subais ao Monte onde está O Meu Filho com os Braços 

Abertos Esperando-vos, mas também vos Tenho Dito que continueis em Oração, Contrição e 

Amor. 

 

Meus filhos: não olheis para traz, porque o mundo arremete. Meus filhos, satanás está 

apoderando-se da Humanidade! Os Meus filhos, tantos dos Meus filhos, estão indo-se ao 

rebanho da miséria… da podridão! Porque levam o pecado nas suas almas. 

 

Meus filhos, Eu Apareço em todo o mundo a muitos dos Meus filhos e filhas e Quero que 

venhais a Farol de Luz – que é Minha Casa e vossa Casa – Rezar e Pedir, não somente por vós, 

mas também pela Salvação do mundo. 

 

Digo-vos mais uma coisa, Meus filhos. No dia 13 de Maio, Meu dia, Meu dia do mundo...Meu 

dia de Portugal: tendes que pedir nesse dia. Recordai-vos muito que nesse dia, Eu, vossa Mãe, 

Mãe do mundo, Levarei muitos filhos a’O Meu Filho de Amor. 
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Haverá Milagres no mundo, mas vós tendes que Rezar sempre, tendes que Rezar muito! Fazei 

penitência... já vos Disse muitas vezes: uma maçã que muito gostarias comer e não a comais, é 

essa a pequena penitência! O Coração d’O Meu Filho e O Meu Coração, Regozijam de Amor e 

de Alegria, porque os Meus filhos vêm a Mim. 

 

Também vos Quero Dizer que peçais a’O Coração d’O Meu Filho e a’O Meu Coração. Já 

próximo Triunfaremos no mundo, mas antes – como já Disse anteriormente – haverão Guerras 

Nucleares, muitas mortes, muitas dores e muita fome. 

 

Meus filhos, O Meu Coração está com muitas Dores. Eu Choro, Choro todos os dias... mas 

também Estou Alegre. 

 

Mas os Meus filhos, pequenos e indefesos, estão morrendo todos os dias, por(causa de) esses 

filhos malvados que não querem ver O seu Deus, O seu Criador. Meus filhos: pedi por eles. Eles 

estão Salvos porque são Mártires, e por isso vão para o Céu, Meus filhos! O Meu Pai-vosso Pai, 

Leva-os pois não puderam nem souberam defender-se! O Homem malvado, o demónio leva à 

morte e à desolação. 

 

Meus filhos; Eu Venho aqui – como em todos os Lugares do mundo – a Dar Mensagens de 

Amor, mas também vos Digo: que façais bem as coisas. Cumprir Os Mandamentos a sério: não 

sejais preguiçosos. Igreja … Sacrário … Sacrário … Sacrário! O Meu Filho Espera-vos … está 

sozinho nas Igrejas; Sua Igreja, Minha Igreja, vossa Igreja. 

 

Meus filhos: confessai-vos mais vastas vezes...ide ao Confessionário, não tenhais medo, porque 

esse medo(não tem razão de ser)porque se fordes a confessar-vos – em contrição – os vossos 

pecados, estais Salvos, Meus filhos... estais Salvos! Eu Sei que todos vós que aqui estais, quereis 

ir para o Céu: Mas o Céu é preciso ganha-lo, Meus filhos. E como ganhar o Céu? Com 

Humildade-Humildade...Amor-Amor. É isso mesmo o que quer O Meu Deus-vosso Deus...que 

sejais humildes e sem alvoroço. Não critiqueis e não façais coisas que terminem por vos 

prejudicar e deixarem-vos desgostados. Pois olhai: Sacrário e Confissão. Tomar O Corpo e O 

Sangue d’O Meu Filho, que é a Salvação. 

 

Fazei os vossos Ministérios bem feitos: (dizei) Senhor, eu amo-Te! Senhor, eu quero-Te! Senhor, 

Faz-me companhia. Tantas vezes vos Tenho Dito também: ide ao vosso quarto – ou outro lugar – 
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ou quando mais vos apeteça estar na rua, ide para as vossas casas e sentados, dizei: Senhor, eu 

quero falar conTigo! Vem, Senhor, eu quero dialogar conTigo! Pai, Diz-me o que devo fazer! 

Pai, Da-me força. Que eu saiba perdoar aquele irmão, marido, esposa ou filhos e amigos. É esse 

O Caminho Verdadeiro, Meus filhos, Caminho de Amor… o Céu é Amor. 

 

Meus filhos: cuidado com o mundo, porque o mundo, o demónio, está imperando e está levando 

muitas almas ao seu rebanho. Meus filhos: sede Orantes e assíduos à Confissão. Levai O 

Evangelho d’O Meu Filho ao mundo, como Eu vos Trago e hoje e vos Disse: Levai e meditai O 

Apocalipse do Meu filho João. Assim quero que vós sejais e vinde a Farol de Luz, Minha Casa-

vossa Casa. 

 

Eu vos Vou Abençoar, mas antes Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, 

O Espírito Santo – Meu Esposo Santificador – e Eu Vossa Mãe, Miriam, Coração de Maria, 

Farol de Luz...Farol de Luz…Farol de Luz. 

 

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

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


