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6 de julho 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 6 de julho de 2019. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: Luz tenhais nas vossas almas. O Meu Coração está sempre convosco, 

embora não tanto como Eu quisera, Meus filhos.  

 

Olhem, Meus filhos, hoje Venho Chorando por tantos sacrilégios que o Homem está cometendo. 

Vão aos Templos Do Meu Filho, agarrar O Meu Filho nas suas mãos, deixar cair a Hóstia, calcá-

la, e alguns até a levam para fazer missas negra -- como vós dizeis na terra – é por isso que O Meu 

Coração Chora. Tantos filhos ingratos que caminham para o inferno! Meus filhos : eles apercebem-

se disso. Eu Choro e Digo ao Meu Filho: Cura-os e Salva-os: e O Meu Filho responde-Me Mãe: 

Eu Vim Salvar O Mundo, Dei A Minha Vida pelos Homens, mas eles dão a volta e não querem 

saber nada do Seu Deus. É por isso que Eu Choro Meus filhos: Meu pequeno mostrei-te a 

ingratidão dos Homens no mundo… O Meu Filho também Chora porque não pode fazer mais. 

Chama-os, Toca-os e Dá-lhes o entendimento para saberem que há Um Deus Verdadeiro e que é 

preciso Adora-Lo, Ama-Lo, e o Homem não quer saber nada do seu Deus. Estão construindo vidas 

monstruosas... os Homens não se entendem, buscam vícios, mentiras, vanglórias, e esse EU. Não 

querem buscar a humildade e sacrificar-se por aquele irmão que está ao seu lado, e que precisa de 

ajuda. Vão calcando o débil, Meus filhos! Se eu tenho, tu não vais ter nada, porque se posso, vou 

tirar-te tudo para mim. Os meus vícios e mentiras!…Meus filhos: eles não se lembram que têm 

que dar contas ao seu Criador-Meu Senhor. 

 

Meus filhos, por isso Eu apareço no mundo inteiro aos Meus filhos “pequenas larvas”, pecadores, 

mas eleitos do Altíssimo, Meu Criador- vosso Criador, para dar as Mensagens que o Meu Coração 

traz. Eu Venho Salvar o mundo com O meu Filho! Mas o Homem em vez de ir para diante, vai 

para traz. 
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Meus filhos vós que sóis fiéis ao Meu Coração, não vos esqueçais nenhum dia de rezar, pedir e 

amar aqueles que fazem o mal. .. que o Meu Senhor-vosso Senhor tenha Misericórdia deles. 

 

Fazei o bem, Meus filhos, sempre! Buscai o pequeno... e buscai o irmão, o pai, o amigo e até 

aquele que por vezes não queres ver! Meus filhos: vós que sóis Meus filhos adorados, rezai por 

eles. Meus filhos: não tenhais uma palavra má, nem uma obra má, para com aqueles que estão 

fazendo o mal. Vós fazei o bem, recordai-vos dos Meu Filho quando colheu a Cruz e foi 

caminhando ... beijando o chão, com uma coroa de espinhas que lhe atravessavam a cabeça: reparai 

nisto! Se vos pusessem a vós, Meus filhos, uma coroa de espinhas, poderias leva-la pela salvação 

dos vossos irmãos e do Mundo? 

 

O Meu Filho era Deus e é Deus, mas Era Homem! Por isso Levava as mesmas dores que têm os 

Homens quando lhes fazem mal...como vós e o mundo inteiro! Ele Caminhava, Caía no chão – 

dizem que foram três vezes – mas não, Meus filhos, foram muitas vezes que Caiu no chão! Davam-

Lhe bofetadas e levavam uma cana, davam-Lhe com ela na Cabeça para que a Coroa fosse 

baixando...baixando até causarem Dores insuportáveis. Levaram-O ao Calvário, Meus filhos! 

Tenho Sede(Disse Ele) e que Lhe deram? Vinagre!...Nem sequer um pouco de água! Sofrendo em 

Silêncio e pedindo por toda a Humanidade, pelos de antes, os de agora e pelos de sempre até ao 

fim do mundo...O Meu Filho Sofre... Sofre! Porque os Homens só sabem fazer pecados e não se 

Remedeiam. 

 

Meus filhos...que Morte Teve O Meu Filho! Esses Cravos que atravessaram os Seus Pés e as Suas 

Mãos! Essa lança que Lhe atravessou O Peito. Meus filhos: pensai...pensai vós nessas Dores tão 

Fortes que Teve O Meu Filho e que ainda Tem, por tudo aquilo que vos Disse… os Homens são 

perversos...os Homens não querem O seu Deus. Meus filhos: os Homens terão o seu merecido se 

não se ajoelham e pedem perdão Ao seu Criador. Guerras, morte, desolação...isso é o que está 

vindo à terra, e sobretudo, Meus filhos, o fogo! Porque o fogo se o Homem não pede perdão, o 

mundo terminará em chamas. 

 

Meus filhos: por isso quando houverem dores pelas casas, ou se vejam estes martírios, a chegada 

do fogo ou da guerra -- que ninguém quer, – correm espantados e não levam nada! Mas nem 

mesmo assim se prostram de joelhos pedindo perdão ao seu Deus e Senhor. 

 

Buscai O Alimento dos vossos corações...não deixeis nenhum dia de tomar O Corpo e O Sangue 
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Do Meu Filho!...Adorai-O, ajoelhai-vos e pedi perdão! Por vós e por toda a Humanidade. 

Meus filhos: este mês, Quero que abrais a Bíblia e leais Génesis. Quero Dizer-vos também que no 

quarto Domingo de Mês, estejais todos – se possível – rezando e pedindo Ao Meu Deus-vosso 

Deus pela Salvação do mundo...pela Salvação do mundo! 

 

Meus filhos: ser bons e vir à Minha Casa Farol de Luz! Também Quero Dizer-vos que no primeiro 

sábado do mês de Outubro, venhais aqui, mais cedo do que o normal, para que convivais juntos, 

rezar e pedir ao Meu Coração e ao Coração Do Meu Filho pela Conversão de toda a Humanidade. 

Meus filhos: fazei tudo aquilo que haveis decidido na Comissão que tendes...e se algum dos Meus 

filhos quiser ser e ajudar na Comissão desta Terra, Minha Terra, pode fazê-lo...porque estão abertas 

as portas para todos os Meus filhos. Mas não Quero que sejam uns mais que outros! Porque se uns 

forem mais que outros, não tendes a humildade que tendes que ter para ser pequenos e os últimos. 

Escutai...escutai, Meus filhos! Farol de Luz, como veis, está sendo Grande, mas vai ser Maior, 

porque Eu – O Meu Coração – Manda e Trago os Meus filhos quando O Meu Coração precisa 

deles. 

 

Esta Terra custa muito dinheiro para manter, porque os Homens – como Eu Disse no princípio – 

não são justos e vão pela soberba. Esta Terra, será Terra de Farol de Luz! Vós tendes que colaborar: 

pouco a pouco, mas tendes que colaborar para que brevemente, isto – ou seja, A Minha Casa – 

seja a vossa Casa para sempre! … para vós, e para os que vão vir. 

 

Meus filhos, vos Quero...vos Amo tanto, que Velo por vós e Peço Ao Meu Filho que Peça Ao Seu 

Pai, Meu Deus Criador por tudo aquilo que trazeis nos vossos corações e Me estais dizendo. Uns 

cura. Outros pelo filho. Outros pelo marido. Outros por cunhados e irmãos. Eu Apanho tudo isso 

e o Tenho no Meu Coração e o Dou Ao Meu Filho para que O Meu Filho o Leve Ao Meu Deus-

vosso Deus! É Ele Quem Salva, que Cura e que Dá Amor por mediação Do Meu Filho e Do 

Espírito Santo,Meu Esposo e de Mim vossa Mãe, Miriam … Maria. 

 

Amo-vos, Meus filhos e Digo-vos: Abençoo-os, mas como sempre, sempre. (Abençoa-vos 

primeiro) 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. 

 

Pequenos: continuai caminhando, levai o Evangelho Do Meu Filho ao mundo e pensar, todos que 
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sois pais, dar a conhecer O Meu Filho para que sejam grandes Santos. Pedi-lo! E também para 

todos vós. 

 

Adeus Meus filhos, adeus Meus pequenos... 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


