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5 de outubro 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 5 de outubro de 2019. 

 

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

 

Meus filhos meditai Números. 

  

O Meu Coração Está Alegre e Contente por Ver-vos Aqui reunidos  – sois tantos –  Ao Meu 

Coração, aos Meus Pés e às Minhas Mãos : Abençoo a todos vós.  

 

Meus pequenos: não tenhais medo de tantos rumores  sobre Deus mandar um castigo… o castigo 

é nosso, o que nós procuramos: Deus permite aos Homens tantas coisas, mas os Homens não 

respondem. 

 

Olhai!: o mundo perderá o seu Trono, mas ainda têm que vir ao mundo coisas que os Homens 

morrerão ao vê-las.  Mas, Meus filhos Digo-vos: não tenhais medo, porque todos os Meus filhos 

que estejam na Graça Do Meu Filho de Amor, serão Salvos. 

 

 Eu Disse no princípio, Aqui, que a Montanha Abrir-se-há e que todos quantos estejam na Graça 

Do Meu Filho de Amor, nada (de mau) lhes acontecerá. Por isso lhes Digo: Confissão, Sacrário-

Sacrário e Santa Eucaristia… todos os dias, Meus filhos!  Ide Ao Meu Filho. Abraçai-O… Querei-

O… Amai-O!  Ele Espera por todos vós com Os Braços Abertos para que entreis No Seu Divino 

Coração; Ele vos Vai Dar (como Disse) o cem por um. 

 

Olhai! Como todos sabeis, o mundo está mal...muito mal!  Os Homens não querem paz, fazem 

guerras. Os Homens matam… os Homens odeiam-se. Hoje, os Homens estão pior que em Sodoma 

e Gomorra! Mas olhai que Eu Venho ao mundo Dar As Minhas Mensagens para vós lerdes e 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Outubro 2019                                              Página-2 
 

fiqueis cheios nos vossos corações para não terdes medo. O único que Eu Peço e Digo é: que vos 

ameis uns aos outros e que sigais O Meu Filho Jesus. 

 

Hoje O Meu Coração está Alegre, porque Vejo que todos vós, todos!...tendes um coração limpo. 

                                                                  

Mas, Meus filhos, não esqueçais que satanás está detrás de cada um de vós. Por isso vos Digo: 

Sacrário-Sacrário-Sacrário.  

 

Hoje os Meus filhos não querem ir à Igreja… estão desprezando o mais Belo e a Salvação que é 

O Meu Filho … O Meu Filho Morreu pelos Homens todos! E os Meus filhos não querem saber 

nada dessa Morte Do seu Deus.  

 

Meus filhos, Por isso vos Digo: Agarrai-vos à (vossa) cruz e levai-a… levai-a até ao final, até ao 

Monte onde O Meu Filho vos Espera com Os Braços Abertos para Estar convosco e Levar-vos Às 

Moradas Celestiais. 

 

Eu Sou Farol de Luz e Vim Aqui com o Nome Farol de Luz porque Sou Luz para todos os Homens. 

No princípio de Aparecer Aqui, a esta pequena larva, vinha pouca gente… muito pouca. Agora(já) 

sois muitos e cada dia mais! Eu Disse: este Lugar será grande… Eu Disse também: muito grande 

porque (já) o mundo inteiro conhece Farol de Luz, mesmo sem estarem presentes, porque as 

Minhas Mensagens vão por todo o mundo. 

  

Pouco a pouco, Meus filhos, devagar:  vós sois os Guerreiros, os que tendes que fazer este Lugar 

Grande... Santo lugar. 

 

Obrigada, Portuguêsinhos,  Obrigada a toda Espanha! Obrigada, Meus filhos... Eu, vossa Mãe, vos 

Agradeço porque cada dia sois mais para Rezar e Pedir Ao Meu Imaculado Coração.   

 

Olhai Meus filhos: pedi muito pelo Papa! os algozes, a  maçonaria, estão arremetendo para o 

aniquilar! Há um complô, como já vos disse em outras oportunidades,  para capturá-lo e eliminar-

lo. Ele é vosso Papa, Meu Papa de Amor e Meu Filho de Amor: por isso tendes que Pedir muito e 

Rezar muito para que satanás não vá àquelas almas que querem tirar do trono a um filho  puro, 

sábio e posto pela Trindade para todos os Católicos, Apostólicos, Romanos… assim como de todos 

os (outros) Cristãos e todas as pessoas do mundo que o queiram amar. Por isso estais aqui, Eu sei 
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que estais aqui pedindo... uns pelos filhos, outros pelas esposas, maridos, noras, por aquele amigo 

e por todos os Homens que estão a vossa volta, por quem vocês querem... por isso vos Digo: Pedi, 

pedi sempre, porque O Meu Filho e Eu sempre estaremos, com todos vós. 

 

Meus filhos: muitos sararão, mas outros Quero-os para a Salvação da suas almas. É mais 

importante, Meus filhos, a salvação da alma do que a salvação do corpo. Sei que sofreis muito 

quando há doenças graves, mas olhai: estas almas que estão penando, irão as moradas celestiais, 

porque já sofreram na terra. Não tenhais medo, volto a repetir: não tenhais medo e não façais caso 

a tantas coisas  que vos dizem, que o mundo vai acabar já. Não! Meus filhos, ainda falta (muito), 

mas como vos Disse no princípio, virão dias de trevas, de terremotos, maremotos, fogo, muito 

fogo e muitas almas morrerão nesses momentos. Mas são vítimas, são mártires, Meus filhos. Como 

aqueles que morrem, com tiros ou bombas: Todos são mártires e todos os mártires vão  para as 

Moradas Celestiais e Digo-vos também: quantas almas querem ser vítimas? porque não pensais 

nisto que Vos Digo? Homens e mulheres... filhos e filhas.  Quero almas vítimas que reparem o 

Meu Coração e os corações dos Homens de toda a terra. Podeis ser almas vítimas, se sóis humildes 

desde o principio e vos ofereceis a Deus-Meu Deus dizendo: Senhor faça-se em mim segundo a 

Tua Vontade. Vereis como é lindo serem almas vítimas, mas há muito medo porque para ser alma 

vítima, há que abdicar de muitas coisas deste mundo. O Homem apega-se ao mundo, o mundo é 

muito bonito para o Homem, mas no Céu, – como tantas vezes Tenho Dito – não entram os 

tesouros, nem as casas, nem os vestidos e nem aquilo que faz mal ao Homem. Para o Céu vão 

aqueles que são puros. Todos os que não o são irão ao Inferno, porque o Inferno existe mesmo que 

muitos digam que não. (O Inferno)Existe, Meus filhos, Eu o dei a conhecer aos Meus filhos de 

Fátima, a Teresa de Jesus e a tantos Santos e Santas, ao Padre Pio, vosso Pio e a esta pequena larva 

que está aqui e que narrou várias vezes como é o purgatório e como é o Inferno. Meus filhos não 

penseis no Inferno, pensai no Céu. Por isso tendes que caminhar com Amor, para o Amor, com 

bondade e com Caridade. Abnegai-vos a vós mesmos, segui o Meu Filho com Amor e levai a vossa 

cruz. Isso é o que vos Digo, Meus filhos, nesta tarde. 

 

Esta tarde Venho de luto, Meus filhos, por tantos filhos que estão a morrer no mundo e também 

por aqueles que são mártires, continuai a pedir pela benditas almas do purgatório, pelos 

moribundos do dia, pedi pelos vossos filhos, por vossas famílias, pedi pela paz do mundo. Sim, 

Meus filhos, pedi e segui caminhando no Amor. Amem-se e queiram-se, não tenhais ira nem 

rancores uns com os outros. Maridos: amai muito as vossas esposas. Esposas: amai muito os vossos 

maridos. Filhos: amai muito os vossos pais. Pais: amai muito aos vossos filhos! Querei-vos todos 
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no Meu Filho de Amor e fazei um Sacrário nas vossas almas, para que o Meu Filho e Eu entremos 

nos corações limpos e almas limpas. 

 

Eu vossa Mãe vos Digo: sigam em Amor. Confessar e estar um bocadinho na Igreja com o Meu 

Filho de Amor que está no Sacrário. Pedi-Lhe e falai-Lhe; falai com Ele cara a Cara, pois Ele vos 

Escuta. Não Rezeis em rotina, como muitos dos Meus filhos Rezam “Painossoqueestás” ( Muito 

rápido) Não, Meus filhos, Meditai! Meditai o Pai Nosso e a Avé Maria, pausadamente, como 

haveis rezado Aqui.  Eu Quero, Meus filhos, que todos sejais um no Meu filho de Amor e no Meu 

Amor. Quero-vos Meus filhos, Quero-vos muito.  Ao Meu lado estão Padre Pio, santa Rosa de 

Lima, Teresa, Francisco, Beatriz, Borja e tantos Anjos que estão Comigo. (Estão também) o Meu 

Esposo José e O Meu Filho Jesus. 

 

Agora vos Abençoamos: (primeiro) Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo-Meu Esposo, e 

vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Faro de Luz, Faro de luz, Faro de Luz. 

 

Adeus pequenos, Adeus Meus filhos, Ide em Paz. Tudo está Abençoado(no) Pai, Filho e Espírito 

Santo Meu Esposo e Eu vossa Mãe, tudo está Abençoado Meus filhos.   

 

Adeus... 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


