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7 de setembro 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 7 de setembro de 2019. 

 

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

 

Venho (Vestida) de preto porque há muitas dores e penas no Meu Coração por tantos filhos Meus 

que morrem sem terem culpas… mas também Trago Alegria no Meu Coração, Meus filhos, porque 

vos Vejo a vós amando O Meu Coração e amando O coração Do Meu Filho. Estou-vos Agradecida 

por estarem  Aqui com O Meu Coração e A Minha Presença. 

 

Meus filhos: meditai os Atos dos Apóstolos. 

 

Meus filhos: Quero que sejais um grande Rebanho nestas Terras onde Eu Estou e que veja o mundo  

que Aqui, Faro de Luz Aparece Amando todos os Homens da Terra...Pedi uns pelos outros.  

Ajudai-vos, Meus filhos, no Amor.  Fortalecei-vos, Meus filhos, na Caridade… pedi Ao Meu 

Deus-vosso Deus que Mande Sacerdotes à Terra e Religiosos. 

 

Quero que sejais oferta Ao Meu Coração! Eu já Disse anteriormente que estas roupas que estais 

vendo, serão Aqui – um dia – em Faro de Luz, guias para a Salvação das almas.  Digo somente 

que rezeis todos os primeiros sábados de mês, o terço, o Meu terço e que vos confesseis.  Que 

tenhais  um bocadinho “de tempo” nas vossas almas para O Coração Do Meu Filho, para O Meu 

Coração e para pedir pelo Papa. Quero que vos oferteis.  Não vos Imponho que todos se vistam 

como alguns vêm vestidos!  Mais à frente terão Estatutos Aqui… mas tendes que os merecer!  

Tendes que lutar por Faro de Luz. 

 

Meus filhos: ser piedosos e fortes... Ser humanos!  Ser essas Virgens que vão com o azeite esperar 

O Esposo: não sejais as néscias que  falam-falam-falam, e no final não entram no Banquete e nas 
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Bodas Do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Ser astutos...ser humildes! Olhai que coisa mais simples O Meu Coração Traz.  Amai-vos uns aos 

outros, como O Meu Filho Amou e Ama e O Meu Coração Amou e Ama. 

 

Querei-vos, Meus filhos, e fazei um grande Exército...que se Salvem todos, pois foi a isso que veio 

O Meu Filho e também Eu vossa Mãe! Ajudai O Meu Filho na Salvação das almas. 

  

Sabeis que o Mundo está mal, muito mal. Os Homens estão mal, muito mal. Os Meus filhos, muitos 

dos Meus Filhos, Pastores, estão mal!  Mas vós já o sabeis – pecadores todos o sois – não atireis 

pedras, mas sim amá-los e amar também a todos os que fazem o mal.  Nas vossas famílias não 

hajam rancores, cólera  e insultos. Que sejais todos uma família, como Eu Disse Aqui, já há algum 

tempo: fazei-vos a família de Nazaré.  Quanto Amor saía das Minhas Entranhas ao ver O Meu 

Filho e o Meu esposo Comigo – os três, O Meu Filho já grande –  Rezávamos...Orava-mos e 

Pedíamos: Senhor, faça-se A Tua Vontade...Senhor, o Teu Amor... Senhor, O Teu Carinho... 

Senhor, a Fraternidade... Senhor, a Consolação… Senhor, Dai-Me a Luz.  

 

Esperamos de Ti, porque Tu, Senhor,  És A Luz, A Verdade e A Vida.  José, Meu Esposo, O Meu 

Filho também, Comigo, Fazíamos  estas Orações porque Nós éramos Oração. Venho ao Mundo 

para isso: Dar O Meu Coração e a Minha Oração para a Salvação de todos vós. Já vos Disse: fazei 

o Bem. Não tenhais medo de problemas, olhai sempre para o Céu!  O Céu, tudo Ampara e abre as 

Portas a todos aqueles que vêm pedir ao Meu Deus-vosso Deus Clemência, Misericórdia e Paz. 

 

Não tenhais medo das vossas cruzes: as vossas cruzes são muito pequenas.  O Único que Levou a 

Cruz realmente Pesada e as dores de todos os Homens – e ainda as Leva – É O Meu Filho, vosso 

Salvador. 

 

Meus filhos, meditai: –  tantas vezes Eu Tenho Dito –  a Via Sacra, como vós dizeis, que é a Paixão 

Do  Meu Filho: se o fizerem, vão ver como saíram fortalecidos, porque aí vereis as Dores e a Cruz 

Pesada que O Meu Filho Levou! Mas vereis: no final Ressuscita e ao final Ressuscitareis todos 

vós e Eu Quero que essa Ressurreição vos leve ao Céu e não ao inferno.  Hoje os Homens vivem  

desordenadamente, em bebedeiras, em drogas, em seus corpos que se vendem.  Não têm Caridade 

nem Paixão por esse Amor que O Meu Deus lhes Dá! É sublime… é Amor Divino e o Homem 

não quer preferir esse Amor Divino, porque estão metidos nessa desordem dos pecados da 
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carne...na luxúria.. no pecado da desobediência.  Esses sempre são chamados Por Deus-Meu Deus, 

mas eles não querem ir!... Estorva-lhes O seu Deus.  Estão agonizando para irem para o inferno a 

seguir. 

 

Meus filhos: vós detestai o demónio… (dizei:) fora de mim, satanás!O Único que Manda em mim 

e a quem obedeço, é O meu Deus Verdadeiro... meu Deus Pai, meu Deus Filho e meu Deus Espírito 

Santo.  Meus filhos, Venho à Terra para isto...Venho Aqui a Faro de luz, para isto: Dar as Minhas 

Mensagens de Amor, para que vós, Meus filhos, leveis estas Mensagens a esses irmãos que estão  

perdidos, ou que vão perder-se! O Meu Filho, no Seu Silêncio, Pediu-me por todos vós e por 

aqueles que disseram: pede à Mãe pela minha filha...pelo meu genro...pelo meu esposo-minha 

esposa...por uma criança!… Eu Vos Digo, Meus filhos: hoje, mais que três ou quatro foram 

curados em Faro de Luz, de uma ou outra maneira. 

 

No dia 27 do próximo mês, a comissão, tendes que vos reunir. 

E no 1º sábado de Outubro, vir “mais cedo”para fazer um dia de Louvor Ao Senhor-vosso Deus. 

 

Ser alegre...ir ao Sacrário… buscai O Meu Filho, O Meu Filho vos Abençoa sempre.  Sempre que 

ides falar com Ele. 

 

Meus filhos: ser amorosos nas vossas casas...dai tudo quanto O Meu Coração vos está dando hoje 

e sempre. 

 

Quero-vos muito.  Gregório Magno, há poucos dias foi o seu dia... sabeis que é o vosso Diretor! 

Pedi-lhe a ele pela Salvação do Mundo... pela Salvação de Espanha. 

 

Meus filhos Portugueses: vos Quero muito!… segui vindo a este Santo Lugar, onde Eu Estou com 

O Meu Corpo e vos Abençoo sempre. Dizei sempre: Louvado seja O meu Senhor, meu Deus e 

meu tudo. 

 

Agora, Meus filhos, não vos Vou Abençoar, nem O Pai-vosso Pai-Meu Pai vos Abençoa nesta 

tarde, porque já a Deu “junto” com O Meu Filho de Amor, Meu Filho! Este sacerdote que hoje 

veio aqui com todos vós...ele tem o Poder e a Glória do Céu! A sua Bênção foi a Bênção de Deus 

Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. 
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O Meu Coração Exulta de Amor ao Ver-vos tão contentes e Aqui Ao Meu Lado. 

 

Digo-vos Adeus, Meus filhos 

Adeus, pequenos. 

Adeus, filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


