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3 de agosto 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 3 de agosto de 2019. 

 

Meus pequenos; Meus filhos: Paz tenhais nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Meus filhos: meditai Reis. 

 

Obrigada pequenos por estarem aqui com a vossa Mãe de Consolação e de Amor. 

 

 Filhos Sei que fazeis sacrifício para vir à Minha Casa-vossa Casa… O Meu Filho Diz que Dará 

O cem por um!...Também vós tereis o cem por um, “pois” vindes com calor e com frio, meditar as 

Mensagens que Eu trago ao mundo inteiro. 

 

Vos Vou Dizer, Meus filhos que o mundo, um dia não muito distante, será queimado pelo fogo! 

Vós que sois Meus filhos, que tendes a Luz Do Coração Do Meu Filho e a Luz Do Meu Coração, 

não tendes que ter medo...fazei a Vontade Do Meu Pai-vosso Pai sempre. Meus filhos fazei-A. 

Tendes uns Mandamentos que O Meu Deus e Senhor-vosso Deus e Senhor, um dia Entregou a 

Moisés. 

 

Moisés quando baixou da montanha, viu o Povo em pecado, com bezerros de ouro, ele mesmo 

atirou as Tábuas da Lei no chão e queria ir embora, mas O Meu Deus-vosso Deus que Vê Tudo, 

Fez-lhe ver  que esse Povo, voltaria de novo ao seu Deus Criador!  Mas Muitos deles morreram 

nesse instante...milhares! Os quais estão no inferno, porque desobedeceram as Leis de Deus, Meu 

Deus-vosso Deus. 

 

O mundo está pior  do que naqueles momentos, O Homem porta-se mal!...o Homem é luxurioso… 
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o Homem é negativo… o Homem mata… o Homem não quer o seu Deus. O Homem é soberbo: o 

Homem não quer fazer as coisas da Lei… cumprir O Amor, A Caridade e o Perdão. Não levam A 

Luz. Vós tendes que ter cuidado, Meus filhos, aqui, e no mundo inteiro, os que estão ouvindo a 

Minha Mensagem e os que a vão ouvir: o demónio é astuto, o demónio entra pelos sentidos… o 

demónio devora o homem pelos seus vícios e seus prazeres. 

 

Meus filhos: Eu Quero que todos vos Salveis, mas a vossa Salvação, como Eu Disse no principio, 

é fazer a Vontade do vosso Deus. Amem-se a sério! Deixai os conflitos uns com os outros. Não 

sejais superiores aos outros. Quantas vezes Vos Tenho Dito: fazei-vos como meninos… os 

meninos não conhecem a maldade, e tendes que vos fazer como meninos. Já vos Disse tantas vezes 

que quando se prepara uma discussão, aquele que tenha um pouco de inteligência, que vá a um 

canto orar e pedir pelo seu irmão, esposa, filho ou amigo. Desta forma não há (guerras em família) 

e é Morada Do Meu Deus-vosso Deus. 

 

 É tão fácil, Meus filhos, fazer a Vontade de Deus.  Olhai: Eu fui Sua Escrava e Sou Sua Escrava! 

Porquê? Meus filhos, Eu Disse: Faça-Se em Mim segundo A Sua Palavra, e Cumpri! E Eu Era 

uma mulher “neste” mundo… uma Menina, mas Vi!... O Meu Entendimento Viu que o Anjo trazia 

as Palavras Do Meu Deus e Senhor e Eu Disse Sim. Vós Meus pequenos, também tendes que dizer 

Sim e cumprir a Palavra Do Meu Deus. 

 

Não vos esqueçais, Meus filhos, de Orar, de pedir ao Meu Senhor-vosso Senhor pela Salvação da 

Humanidade que está corrompendo-se diariamente… não cumprem os seus Ministérios… não 

querem Paz, querem guerra, ódios e morte… Por isso hoje Venho “Vestida” de vermelho por 

tantos crimes que se estão cometendo no mundo. Como é possível, Meus filhos, que o  Homem 

mate: o Homem, o menino, a mulher, o órfão e as viúvas? Por ser poderoso!  Por ser poderoso, 

Meus filhos...não sabem que O Meu Deus-vosso Deus, os vai chamar um dia e “com” tudo o que 

armazenam na vida e nos corações, vão para o inferno! 

 

Não tenhais vós, tesouros na terra. Fazei tesouros para o Céu! Os tesouros da terra não 

valem…servem só para uns momentos, para uma vida de capricho, mas também uma vida de dor. 

 

Olhai, Meus filhos, a corrupção está em todo o mundo, a Fé está deixando o Homem… muitos 

Homens não querem O Meu filho Jesus e a Mim. Tiram-Nos das Igrejas… as Igrejas estão 

fechando, Meus filhos. Porque a Fé está deixando tantos filhos Meus que um dia tiveram Fé, 
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vieram à Minha Casa, à Casa Do Meu Filho rezar…orar...pedir por eles e pedir pela Humanidade! 

 Mas o demónio entra e eles às vezes não sabem o que fazer e vão-se  embora das Igrejas e do 

Amor, para colher as “negruras” do inferno. 

 

Vós, Meus filhos: sejam fortes e limpos de coração... porque para O Céu vão os que tem o coração 

limpo.  

 

Meus filhos: não tenhais má língua, uns com os outros. Não sejais fantasiosos para dizer coisas 

que não são, nem sejam mentirosos. Meus filhos: ser prestáveis ao Meu  Deus-vosso Deus e dizer 

aquilo que outras vezes vos Tenho Dito: Jesus eu Amo-Te… Jesus eu Amo-Te… Jesus eu Amo-

Te… Jesus eu Amo-Te.  Dizei tantas vezes como podais... Eu Disse 50 vezes, mas vós tendes que 

ter esta oração todo o dia e da forma “referida”pensando sempre no vosso Deus. Não podeis cair 

nem em tentação nem em pecado. 

 

Ser limpos, Meus filhos, ser amorosos… Sacrário… Sacrário… Sacrário. 

 

A muitos filhos Meus e vossos irmãos e também vós que fazeis as Horas do Sacrário, «Eu 

Peço:»não vos esqueçais de ir a Ele... e dizer ao mundo que O Meu Filho está na Terra e que a 

todos Quer. Que os Quer na Igreja… na Igreja que Ele Fundou para todos os cristãos… para os 

católicos e para toda a Humanidade. Meus filhos: Amo-vos muito…Quero-vos muito! Vinde a 

esta Casa-Minha Casa de Oração, Farol de Luz!  

 

Levo-vos no Meu Coração e hoje Digo-vos: mais de dez filhos Meus foram curados, aqui, e 

noutros lugares do mundo, só por dizerem Faro de Luz amo-Te… Sara-me… Cura-me. 

 

Meus filhos: Quero-vos muito também! Eu Quero todos os meninos, tragam-os, porque a Minha 

Bênção é para eles uma Seiva e uma Salvação para o dia de amanhã. 

 

Fortalecei os vossos corações, amamentai-vos com a Eucaristia, mesmo que seja só ao Domingo. 

Como dizeis na terra! À Missa Do Meu Filho...À Eucaristia Do Meu Filho, para que agarreis Força, 

Comungueis e Lhe digais: Jesus, amo-Te...Jesus, Vem a mim...Jesus, eu quero ir Contigo no dia 

em que me Chamares. Jesus, se me Dás Cruzes, levarei-as com amor e também levarei com amor 

as dores. 
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Da-me Sabedoria para ter-Te sempre na minha presença e veja Os Teus Olhos, Teus Lábios e Todo 

O Teu Ser na minha alma. 

 

Não me Abandones, Jesus... Diz Ao Pai Criador, Ao Espírito Santo – Teu Irmão – e à Tua Mãe, 

Maria Santíssima, também nossa Mãe; Cor-redentora Contigo, que quero ser Salvo e que quero 

ser Santo. Dizei isto Ao Meu Filho de Amor...vosso Deus. 

 

Agora, Meus filhos vos Dou a Minha Bênção, mas como sempre 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 filhos, Adeus pequenos. 

 

Não esqueçais, Meus filhos, de vir aqui a esta Casa-vossa Casa de Amor. 

 

Adeus pequenos... 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


