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4 de Agosto 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 4 de Agosto de 2018. 

 

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

 

Meus filhos: meditai Amós. 

  

Meus filhos: vede que o Homem é perverso… o Homem não quer a Verdade… os Meus filhos 

destronam-se a si próprios por não querer ver O seu Deus Criador… não querem amar O seu 

Deus Criador, estão cheios de maçónicos, Meus filhos!  Estes homens e mulheres além de 

fazerem mal aos seus irmãos, já se dedicam também a buscar pessoas para irem aos templos abrir 

os Sacrários e levarem O Corpo e Sangue do Meu Filho para fazerem Missas negras. Meus 

filhos, enchem-os de dinheiro… ouro que é satanás!  Estes Meus filhos veem-se – não cheios de 

Luz – mas sim cheios de soberba por levarem tal ouro maldito e fazerem estas coisas que são o 

pior dos sacrilégios, assim como atirar com O Meu Filho no chão, ou fazerem Missas negras.  

Por isso, Meus filhos, vós que estais aqui, pedi por eles pela conversão de uns e de outros. 

 

Enquanto a vós, Meus filhos, sede perfeitos… uni-vos e amai-vos… não tenhais rancores nem 

cóleras, mas amai-vos a sério!  Eu vos Digo muitas vezes:  mesmo que a Dor vos perfure… Eu 

Sei que muitos de vós estais com muitas dores mas tendes que ver uma coisa, Meus filhos… se 

O Meu Deus – vosso Deus consente tudo isto, tendes que dizer: Senhor faça-se a vossa Vontade.  

Vós, Meus filhos, sois os pequenos servos do Meu Deus-vosso Deus e tendes que aceitar, rezar e 

pedir pelos vosso filhos, pelos vossos maridos, pelos vossos amigos e por toda a humanidade.  

 

 Quero que sejais guerreiros! Já o Disse tantas vezes: Faro de Luz, Quero guerreiros fortes, 

amorosos e que levem a Palavra do Meu Filho e as Minhas Mensagens ao Mundo inteiro. Eu 

com O Meu Filho Viremos Salvar o mundo… já falta pouco. 
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Meus filhos, Vou Dizer-vos, hoje e aqui, uma coisinha que tendes que prestar atenção: os dias 

das trevas estão próximos! Mas olhai: serão três dias de trevas, mas(também)três  dias de frio... 

de muito frio… de trovões… de faíscas!  Muitos morrerão quando ouvirem esses ruídos e(tudo)o 

que se aproxima!  O frio que trespassará os vossos corações!  Muitos de vós não resistireis ... 

mas aqueles que estiverem na Graça do Meu Filho, Salvareis-se-hão!  Por isso, aqui vos 

Comunico:  estes acontecimentos que já estão ao dobrar  da esquina – como vós dizeis – vêm 

depois Do Triunfo.  do Meu Coração e do Coração do Meu Filho! Triunfaremos antes.  Depois 

deste aviso, virá a Paz, mas muitos  condenar-se-hão… muitos irão ao inferno donde nunca 

sairão. 

 

Meus filhos, estai alerta!  Alerta Humanidade!  São Avisos da vossa Mãe e do Meu Deus 

Criador… Ele Comunica-Me para Eu vos Comunicar o que vai acontecer na Terra. Vereis 

maremotos… guerras nucleares… homens e mulheres fulminadas por raios… a água que levará 

povoações inteiras.  Haverá fogo, muito fogo!  O sol queimará como nunca.   Oh Meus filhos: 

Quero que sejais fortes e podereis resistir, se estais na Graça do Meu Filho.  Por isso vos Mando: 

Confissão… Penitência… Oração… Sacramentos!… E vos Mando, como sempre: Sacrário, 

Sacrário, Sacrário. 

 

Vinde aqui a Farol de Luz, Meu Coração de Amor!  Já sois muitos, mesmo que hoje vos podeis 

sentir poucos, mas já sois muitos.  O Mundo inteiro sabe de Faro de Luz:  por isso vos digo, 

Meus filhos, que estejam alerta e vivam em harmonia, vivam em amor.   Eu nas Minhas 

Mensagens, que Dou em todo o mundo, Digo sempre a mesma coisa: Conversão… Oração… 

Jejum… Penitência! 

 

 Meus filhos, vos Mando mais uma vez: nos primeiros sábados de mês, que vos confesseis, que 

peçais pelo Papa, Meu Filho predileto, que façais um exame de consciência e que peçais perdão 

ao vosso Deus Meus-Deus. 

 

Caminhai, Meus filhos, sempre no Amor… Caminhai, Meus filhos, na Verdade… Caminhai, 

Meus filhos, na Oração.  Tudo está em Amar a Deus sobre todas as coisas e aos vossos irmãos 

como a vós mesmos. 

 

 Eu Sempre vos Envolvo no Meu Manto.  Há muitas ovelhas, como Diz O Meu Filho, que sois 

vós e outros os do mundo inteiro, que vêm ao Meu Coração e ao Coração do Meu Filho. Quando 
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vão embora, vão cheios de Amor.  Mas há outros que vem com soberba… luxuria… impureza!  

Meus filhos, esses não podem levar O Amor e O Coração Do Meu Filho e O Meu.  

 

O Meu Filho, todos os dias, todas as horas e todos os segundos da Vida está atraindo os filhos, 

mas estes filhos não O querem conhecer… vão-se embora de Ele e estão fazendo miséria a 

outros dos seus irmãos que são dignos Do Coração  do Meu Filho e Do Meu Coração!  Por isso 

não vos canseis de pedir por eles.  Pedi pela Salvação do mundo. 

 

Meus filhos: O Meu Coração está triste… Eu Choro muito por estes filhos que não reconhecem, 

nem querem reconhecer O seu Criador e O Meu Filho de Amor. 

 

Meus filhos: continuem a vir a esta Casa-vossa casa porque já  vos Disse que será Grande e já é 

Grande, mas brevemente, Meus filhos, isto explodirá porque virão muitos filhos Meus a  

prostrar-se de joelhos e pedir perdão pelos pecados do mundo.  

 

Recordai-vos sempre quando fordes à Eucaristia do Meu Filho, entrar no Cálice e na Hóstia – 

Corpo do Meu Filho – e dizer-lhe: eu também Te peço, meu Jesus, por mim.  Cura-me… Salva-

me!  Cura-me… Salva-me.  Quero estar sempre ao Teu Lado, Senhor… quero viver em Ti e 

morrer em Ti… e quero encontrar-Te Senhor, neste momento e agora mesmo, porque o meu 

Coração não descansará enquanto não Te vir na minha alma,Senhor.  Dá-me a Luz que Tu Dás 

… Dá-me a força que Tu Dás… Ajuda-me Senhor.  Aparta de mim a satanás e quando venham 

as tentações, Tu que Podes Tudo, Ajuda-me, Senhor.  Quero saltar de gozo, porque Tu Senhor, 

És o meu Deus e o meu Tudo.  Salvar-me-hás de todos os estratagemas e das garras desse 

satanás maldito que só sabe embrulhar e levar as almas ao fogo.  

 

Por isso, Meus filhos, pedir muito por todos os vossos irmãos.  

 

Peçam também pelas almas do Purgatório, pois sempre vos Tenho Dito que: quando elas saírem, 

pedirão também por vós!  Hoje mesmo vão sair vários dos Meus filhos e filhas: António… 

Rafael… Nicanora… Serafina… Joana… Pedro… João...Filedónia! Estes Meus filhos, já estão 

inscritos no Livro de Ouro, porque já estão na Mesa do Meu Senhor-vosso Senhor. 

 

Continuem pedindo e salvando almas porque vós sois os portadores da salvação das almas da 

terra e também do Purgatório.  Quero Sacrifícios, mesmo que os Homens digam que os 
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Sacrifícios não servem para nada...  o que vós estais fazendo, Meus filhos, nesta tarde de calor, 

mas também O Meu Deus e O Meu Filho vos tem Dado um bocadinho de ar! Verdade? (….há 

silencio ….) Verdade que sim? (….os presentes respondem: siiim….) e também o Céu está 

nublado!  É por isso que vos Damos O meu Filho e o Meu Coração.  Sejam prestáveis… sejam 

companheiros… e sejam amáveis convosco próprios e Eu vossa Mãe vos Abençoo, mas primeiro 

como sempre Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador – Meu Filho Redentor Salvador – O 

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

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

 

Abençoo-vos Meus filhos, todos os objetos e também a agua que levais.  Metei-vos na água, 

Meus filhos, lavai-vos na água para vos salvar, limpar o corpo e a alma.   

 

Adeus Meus pequenos … Adeus Meus filhos… Adeus filhos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

 

NOTA:  Próxima peregrinação no autocarro no dia 6 de Outubro: sairemos de Oiã às 9 horas 

participaremos na Missa das 11 horas em Fátima e sairemos às 13horas para Farol de Luz. 


