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1 de junho de 2.019 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

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

no dia 1 de junho de 2019. 

 

Meus pequenos: Eu Sou Farol de Luz e Dou Luz ao mundo inteiro  e quem acolhe a Minha Luz, 

sempre terá O Meu Coração nas suas almas. 

 

Meus filhos: meditai Êxodo.  Olhai… nas Mensagens que Eu Dei a todos os Meus filhos do 

mundo, Pedi para abrirem a Bíblia e lessem-se alguns versículos, apesar que lhes Digo, que tendes 

que o fazer. Abri a Bíblia e tenham-Na aberta nas casas! Sabeis porquê, Meus filhos ? Porque o 

demónio não pode entrar onde está a Luz! E se vós tendes a Bíblia aberta, está aí O Meu Filho e 

também todos os profetas, nas vossas casas. 

 

Meus filhos: formai grupos de oração… o mundo precisa de vós… o mundo está variando; não 

sabem o que querem… sabeis porquê, Meus filhos? Porque perderam a fé! Não há fé no mundo e 

os Homens não a buscam. Dizem que Esse Jesus, Meu Filho, é mentira… que toda a Igreja é 

mentira… que estão enganando o mundo…  Meus sacerdotes que O Meu Deus-vosso Deus que 

estão fazendo uma barbaridade… vós, Meus filhos, segui adiante… ser guerreiros Do Meu 

Coração que Eu irei sempre convosco. Lutai e levai sempre O Evangelho àqueles que não têm 

Luz… mesmo que vos maldigam, vos caluniem, ou mesmo que vos matem por causa do 

Evangelho! Sabei que os Mártires vão para  O Céu, Meus filhos. Por isso sede Mártires, Meus 

filhos, não Mártires porque vos matem, mas porque se riam de vós e digam que não existe Deus, 

que O Meu Filho não foi Deus! Ai que pena Me Dá No Meu Coração, Ver… Saber que estes filhos 

que O Meu Deus Pai Criou estejam a ofender tanto o Seu Coração Divino. 

 

Sejam fortes, e como vos Disse no principio, fazei grupos de oração que vão ao Sacrário, que O 

Meu Filho vos Espera… Espera todos aqueles que precisam Do Seu Amor. Eu Sei que todos vós 

tendes alguma coisita  dentro dos vossos corações que vos magoa...  os vossos filhos que não vão 
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à Igreja… os vossos filhos que não querem saber nada de Deus… os casamentos que se desfazem 

por não haver Fé! Se não há Fé, Meus filhos, aí está o demónio. Por isso, vós que vindes Aqui à 

Minha Casa Farol de Luz, Rezar Comigo Ao Meu Deus-vosso Deus, pedi-Lhe Ao Meu Filho  que 

os pedidos que trazeis, os Leve Ao Pai, Seu Pai, Meu Deus Criador-vosso Deus Criador, para que 

O Pai Ilumine o mundo e haja Paz. Por isso vos Volto a Dizer que peçais pela Paz do mundo… os 

Homens só querem matar… odiar… poder… luxúria… mentiras. Por isso vós Meus filhos,  Que 

conheceis O Meu Filho e Me conheceis a Mim, vinde! Vinde  para baixo Dos Mantos Do Meu 

Filho e Do Meu, que Nós sempre vos Vamos Proteger porque vós sois guerreiros, a sério, Do Meu 

Coração e Do Coração Do Meu Filho. 

 

Agora Fala JESUS 

Porquê, não escutais A Minha Mãe?  Porquê, o mundo não escuta A Minha Mãe? 

 

 Hoje É um Dia Grande, Meus filhos!… a Ascenção do Meu Coração aos Céus. Venham a Mim 

todos os cansados… àqueles que precisam do Meu Coração… Eu Dou a Luz, porque Sou a Luz 

do mundo e aqueles que vêm a Mim – contritos – Eu os Ajudarei a Salvarem as suas almas. 

  

Meus filhos… haverá Fé na terra, quando Eu Voltar? O caminho que os Homens levam, é o 

caminho da perdição. Por isso Digo-vos e também Digo aos Meus filhos Sacerdotes: levai o 

Evangelho, o Evangelho puro, o Meu Evangelho a todos os cantos do mundo. Ajudai-vos uns aos 

outros…não escondais as vossas coisas nesse caixão, que é o demónio. Ser sempre os 

últimos...amai O vosso Deus e Adorai-O. Vinde ao Sacrário Do Meu Coração para que Eu vos Dê 

a Vida. 

 

Eu também Choro como A Minha Mãe, porque hoje é como naqueles tempos que Me 

Crucificaram… pois os Homens estão igual ou pior!  Não buscam a Luz, não buscam a 

Consolação. Só buscam egoísmo, riqueza, matanças, poder e agonia. Meus filhos tudo isso faz 

doer O Meu Coração! Se não há arrependimento sincero, irão para o inferno. Por isso mais uma 

vês vos Digo: sejam nada… sejam os últimos! Sejam simples e sejam humildes. Imitai O Meu 

Coração e O Coração da Minha Mãe. Meus filhos: Abençoo-vos a todos, Jesus O vosso Deus. 

Fazei o que Diz A Minha Mãe quando venhais aqui a Farol de Luz, Casa da Minha Mãe e beijai o 

chão três vezes pelos pecadores… pela conversão do mundo, também pelos vossos pecados e os 

pecados das vossas famílias. 
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Meus filhos: hoje Estou aqui – sempre Estou com A Minha Mãe –  mas hoje comuniquei-Me com 

todos vós, Meus filhos, pois Eu e a Minha Mãe, comunicamo-Nos convosco e com o mundo 

inteiro. 

 

Fazei um Sacrário nas vossas almas, para Eu Morar sempre “em vós”. 

Meus pequenos Portugueses… Meus filhos: vinde sempre que puderdes a este Lugar Santo porque 

Eu vos Dou muita Luz e continuarei a Dar muita Luz. 

 

Nossa Senhora continua… 

Vinde a Mim, Meus filhos. 

 

Meus filhos: O Meu Filho Querido Quis Estar Aqui para Falar convosco. 

 

 Também Vos Digo, Meus filhos: fazei o terceiro livro, para que todas as Minhas Mensagens e as 

Mensagens Do Meu Filho, sejam conhecidas pelo mundo inteiro. 

 

Sejam fortes… segui O Meu Filho! Buscai o Meu Filho. E como já vos  Disse noutras 

oportunidades, Volto a Dizer: desde o momento de levantar, até ao deitar, dizer sempre; Senhor 

eu amo-Te… Senhor eu amo-Te. Vinde a mim! Entrego-Te todo o meu ser e faça-se  a Tua 

Vontade porque não consigo viver sem Ti. 

 

Dizei-Lho Meus filhos. Entregai-vos, em corpo e alma, Ao Meu Deus-vosso Deus, Todos os dias 

do mundo!…  

 

E como também vos Disse no princípio: ajudai-vos… amai-vos e querei-vos. Fazei grupos de 

oração e buscai sempre o Sacrário Do Meu Filho… está tão abandonado O Sacrário! 

 

Meus filhos pedi a Fé... A Fé. Meus filhos:  a Fé tem um poder absoluto... por isso continuai a vir 

a este Santo Lugar, Minha Casa, para Eu continuar a dar  as Minhas Mensagens. 

 

Quero-vos muito, Meus filhos, Abênçoo-vos, mas como sempre O Pai todo Poderoso… O Meu 

Filho de Amor… Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe, Miriam, Coração de 

Maria, Farol de Luz… Farol de Luz… Farol de Luz. 
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Adeus pequenos, Adeus filhos. 

 

(Com A Santa Eucaristia, finalizou) 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

 

NOTA: Sairemos no 1º sábado de Julho para fazer os primeiros sábados de Mês dia 6-7-2019 

(como pediu a Nª Sª de Fátima)… 
      às  8.15 horas do Troviscal 

      às  8.45 horas de Oiã 

      às  13.ºº horas de Fátima para Farol de Luz   

 

 


