6 de Outubro 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 Outubro de 2018.
Primeiramente o vidente faz uma oração de súplica por todos nós, pelas nossas necessidades e
intenções: À continuação, a Mensagem:
Meus pequenos, Meus filhos: a Paz esteja nos vossos corações a luz da minha Luz nos vossos
corações e nas vossas almas.
Olhai: há muitos séculos que Me Apresento (Apresentei) ao Meu filho Domingos e Disse-lhe:
toma Meu filho, o Rosário que tu vais difundir à Humanidade... a todos os teus pequenos filhos,
Ordem de Pregadores. Meu filho: Ordem de Pregadores...haverá muitos santos nesta Ordem,
Meus filhos…Peço-vos, Meus filhos, a vós que estais aqui: Pegai no Rosário, que é a salvação
do mundo, Meus filhos. Não vos canseis de rezar o Rosário...rezai-o muitas vezes pelos vossos
filhos e pelas vossas famílias...pelos vossos amigos e por vós próprios. Assim é, Meus filhos: é
uma ponte que Eu Dei ao mundo. Se o Rosário é rezado, a guerra parará! Tudo quanto é mau,
parará.
É preciso a vossa constância. Vinde ao Meu Coração: O Meu Coração precisa de vós, Meus
filhos: Vós também necessitais o Meu Coração. Eu Sou Mãe de todos os Homens...Vim ao
mundo e Estou no mundo, para salvar o mundo, mas olhai: muitos filhos ingratos estão a virar
costas ao Meu Deus-vosso Deus e vós não o podeis consentir. Rezar(também) pelos vossos
inimigos! Pedi muito ao Meu Deus-vosso Deus para que todo o mundo se converta...se ponham
de joelhos e Adorem o seu Deus! O seu Deus Criador e Meu Criador também. Fazei-vos
escravos do Meu Deus-vosso Deus. Não sejais uns mais que outros. Ser nada...ser pequeno...ser
como crianças! Desta forma, vós um dia, estareis no Céu. Tirai de vós a soberba… o ódio e esse
“EU” que os Homens têm nos seus corações, (pois) O Céu está longe deles. Por isso ser
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submissos, humildes e preparai-vos, Meus filhos, na oração...na comunhão...na confissão.
Meus filhos: Eu Quero guerreiros ativos. Guerreiros que deem as suas vidas por Deus, pelo Meu
Deus-vosso Deus. Não sejais “hipócritas”, Meus filhos, não sejais pessoas com coisas muito
lindas na boca, mas com o coração longe. O coração é quem manda e Eu Quero o coração bom,
bonito e transparente! Isto sim, Meus filhos, puro: a Pureza vai para o Céu, Meus filhos… a
soberba vai para o Inferno!
Tereis muitos ataques do Demónio, porque o Demónio, o malvado Demónio está (presente)na
terra mais que antes...está fazendo estragos em vós e no mundo ... especialmente nos Meus filhos
prediletos, que são os Meus sacerdotes. Por isso, mais uma vez vos Peço: pedi pelos sacerdotes:
pedi para que venham sacerdotes santos para os vossos Lugares: pedi, Meus filhos, que sejam
Homens de oração, Homens de Sacrário, Homens de amor. Pedi também muito pelo Papa, já vos
Disse muitas vezes que ele é perseguido, pois há um grupo dos Meus filhos Bispos que querem
arrebatar o seu coração, e tirá-lo do meio – como vós dizeis na terra – mas a oração tem um
poder muito grande e vós tendes que rezar e pedir muito ao Meu Deus-vosso Deus para que o
Papa siga em frente, siga como é: santo! Mesmo que muitos não queiram ver isso. Meus filhos,
tenham presente que foi a Trindade que o pôs na terra para governar-vos e a todo o mundo,
especialmente aos Católicos-Apostólicos-Romanos:o Meu Filho Cristo na terra. Se O Meu Deusvosso Deus o trouxe à terra, é para estar ajudando os pobres. Há ditos na terra dizendo que o
Papa é um ateo, que é mau e que não leva as coisas como deve ser. Que sabem os Homens?
Eu Digo-vos: queiram o Papa… pedi pelo Papa e buscai o Papa, pois o Papa foi posto pela
Trindade na terra, Meus filhos: é obra de Deus, Meu Deus-vosso Deus.
Também rezai por coisas muito graves que vão vir à terra, mas vós podeis aplacá-las com as
vossas orações… a oração, Meus filhos, pode tudo. O Meu Coração e O Coração Do Meu Filho
estamos derramando lágrimas de sangue por todos aqueles que querem e estão a fazer o mal.
Meus filhos, já sabeis que estão prognosticadas guerras nucleares e maremotos. A água levará
muitas cidades e o sol queimará muito. Morrerão muitos homens, mulheres e crianças. Mas
aqueles que acreditam e têm Fé, esses se salvarão. Salvar-se-hão da morte do inferno, porque
serão mártires e O Meu Deus-vosso Deus leva-os para o Céu.
Meus filhos: fazei o bem na terra! Queiram-se e amem-se. Maridos, amem as vossas esposas.
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Esposas, amem os vossos maridos. Pais e mães, amai muito os vossos filhos: educai-os na
Doutrina do Meu Filho, na Minha Doutrina, Na Doutrina do vosso Deus Verdadeiro. Ele nunca
vos falhará, porque é A Verdade.
Meus filhos, queiram-se muito...amar aquele que vos não ama e pôr o vosso coração àquele que
o necessita...dar também esmola àquele que dela necessita, e não busqueis as glórias(deste
mundo). Buscai a simplicidade… o nada. Buscai o ponto mais insignificante, pois assim
ganhareis o cem/ por um. Um dia – não muito distante – o Céu abrir-se-há para essas Pessoas de
coração puro e limpo. Meus filhos:não faleis mais que o necessário. Não faleis muito àqueles que
depois vos vão prejudicar, e às vezes não sabeis o que dizeis...falai o justo e com retidão! Meus
filhos, sejam bons! bons e santos, porque é isso que Quer O Meu Filho… santos como O Pai
Celestial É Santo. Ide ao Confessionário, Meus filhos, ide ao Sacrário… o Sacrário está vazio,
Meus filhos.
Se vindes a Farol de Luz, se sois Meus filhos e Me amais a Mim, como amais O Meu Filho, Eu
vos Peço, Meus filhos, para não esquecerdes: O Sacrário-Sacrário e Santa Missa – como vós
dizeis na terra – . A Confissão, Meus filhos, a Penitência e o Jejum…Jejum que o Homem
deixou de fazer, mas o Jejum é uma Graça muito grande que O Meu Deus-vosso Deus vos Dá
quando fazeis isto que vos Peço. Jejuai...Jejuai pelos vossos filhos e Jejuai por vós próprios.
Jejuai pelos pobres pecadores. Ide caminhando, Meus filhos, pelo mundo, mas levando sempre o
Evangelho do Meu Filho. Seguir, Meus filhos e lutando, lutando contra o dragão, porque o
dragão quer levar consigo todos os Meus filhos... mas se vós sois espertos e amam a sério O
vosso Deus, Ele vos recompensará e a tentação ficará para trás ...vós segui! Segui e obedecei ao
vosso Deus porque Ele É O Único que Salva! O Único que Vem Buscar-vos um dia. Sabeis uma
coisa, Meus filhos? O Céu é a coisa Maior que o Homem pode ver...ver Deus, Meus filhos!
Cara-a-cara...vós não podeis imaginar! É Luz...É Transparência...É Bondade...É Delírio...É
Loucura de Amor. O que Eu Quero é: que busqueis O Aroma do vosso Deus, porque sem O
Aroma do vosso Deus, não podeis conseguir o Céu.
Fazer Luz a todos os Homens que estão ao vosso lado. Ser lâmpadas acesas quando venha uma
alma à vossa alma clamando: Irmão...Pai...ou Filho,”respondei”. Aqui estou para vos
servir...porque sou escravo de Deus e também vosso escravo. Quero dar-me a todos vós, porque
Deus, meu Deus Verdadeiro Diz-me que seja amante dos meus irmãos.
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Meus filhos: sede luzes, porque a Luz é a que enche os vossos corações e Deus É Luz! O
Demónio é trevas… Meus filhos: buscai a Luz.
Meus filhos: meditai o Livro da Sabedoria este mês, buscai na Bíblia, Deus-Meu Deus, que às
vezes Está Escondido, mas se vós abris e desfolhais, vereis as Maravilhas que estão reservadas
para todos os Homens.
Amo-vos, Meus filhos e vos Abençoo, também aos Meus filhos Portugueses e a todos vós. Isto é
grande, Meus filhos...já é grande, Meus filhos: venham à Minha Casa de Amor que Eu vos
encherei de Luz, de Amor e de Graças. Não tenhais medo de Me fazer os vossos Pedidos,
porque, Meus filhos, uns serão curados no corpo e outros na alma: Eu e O Meu Filho de Amor,
Estaremos sempre convosco.
Isto é Farol de Luz: esta Montanha que veis por trás, um dia vai abrir-se e entraram (por
ela)milhares e milhares de pessoas, quando venham as trevas que vêm, – e que já estão próximas
– mas vós não tenhais medo, porque vós estais na Graça do Meu Deus-vosso Deus...sereis luzes
para adornar a Mesa Celestial do Céu.
Agora Meus filhos vos Abençoo, mas como sempre, Abençoa-vos primeiro O Meu Deus Pai
Criador, O Meu Filho Redentor, e os Meus filhos de Amor e Eu Vosso Mãe Miriam, Faro de
Luz… Faro de Luz… Faro de Luz… Apercebei-vos que o Espírito Santo Meu Esposo também
derrama e tem derramado neste dia muitas Graças a todos vós.
Adeus Meus filhos, Adeus pequenos, Adeus filhos, Adeus...
Agora a Nossa Mãe dirige-se ao vidente.
Meu pequeno, Minha pequena larva, Quero-te humilde, Quero que sejas nada, Quero que sejas
pobre, vai dando ao mundo o Aroma do Meu Coração e aquilo que te sobra dá-o àquele que te
peça, não retrocedas mas dá a cara sempre, Quero que sejas pequeno… nada.
Meu filho: isto deve ser cumprido, que tu vejas sempre o Meu Rosto, sempre o Meu Rosto. Mas
tens que fazer-te humilde; a simplicidade, o nada são o que te leva ao Céu, Meu filho. Busca o
Aroma do Meu Deus-teu Deus e continua aqui como Eu e o Meu Filho te pusemos nesta terra
para dar as Mensagens do Meu Coração e a salvação aos Homens. Meu filho continua no nada e
para o nada! Meu filho não te entregues à soberba e ao poder, porque tu foste eleito para estes
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serviços que são: levar a Luz das Minhas Mensagens ao Mundo.
Sim Meu pequeno, faz-te pequeno, faz-te nada, continua caminhando, Meu filho, continua…
Eu Trouxe aqui nesta tarde Santo Domingo de Guzmão – como o chamais – porque são santos,
No Céu, ( são mais que santos)no Céu são já obra de Deus, obra de Deus, Amor de Deus; Rosa
de Lima, Francisco de Assis, Clara, Bento II, e Bento XVI, pois é santo na terra, Meu filho, é
santo no Céu também São Anacleto, São Cirilo, Santa Isabel da Hungria. De Portugal, Meus
filhos, Isabel de Portugal também. Justo e Pastor, também o Irmão Rafael, também Teresinha do
Menino Jesus, Teresa de Calcutá, Teresa de Jesus, Teresa dos Andes.
“Este Louco de Amor fez-Me Louca de Amor”. Meus filhos,(tantos) santos estão Comigo, O
Meu Filho está a direita, Meu Esposo à esquerda, O Espírito Santo na Minha Cabeça e Eu Venho
com um manto amarelo – é como dizeis ouro – Eu Quero-vos com o manto branco, que é a
Pureza, para que um dia quando subais ao Céu entreis na Mesa Celestial onde O Meu Deusvosso Deus vos está esperando a todos. Sois filhos de Amor. Adeus pequenos.

Nossa Mãe en Monte Farol de Luz.
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