
 
 

www.montefarodeluz.es                                    Novembro 2019                                               Página-1 
 

 

2 de novembro 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 2 de novembro de 2019. 

 

Meus  filhos… Meus pequenos: Paz nos vossos corações e luz da minha Luz nas vossas almas. 

 

Meus filhos: meditai Jeremias… lembrai-vos de fazer o que vos Digo. Meditai, pois é a Palavra 

do Meu Deus-vosso Deus, que chegará aos vossos corações e desta forma conhecereis mais O Meu 

Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos; hoje Venho Vestida de Branco, porque como sabeis, hoje é um dia especial no Céu. 

Tantas almas que já estão salvas… São santos, porque saíram do Purgatório e Eu e O Meu Filho 

os levámos às Moradas Celestiais… já estão vestidos de branco, Santidade!  Pedi muito e rezai 

muito pelas almas Benditas do Purgatório e rezai-lhes Missas! Também muitos dos vossos 

familiares já estão na Casa do Senhor Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos, tendes que pedir muito pelo mundo. 

 

O mundo perde o seu trono! Há gente “muita gente”,Meus filhos, muito bons, muito santos...mas 

há (também)muitos que vão por mau caminho, e esses são os que vós tendes que salvar com as 

vossas orações, para abrandar o Coração Do Meu Deus-vosso Deus e que levem a Fé, a Esperança 

e a Caridade.  

 

Meus filhos: o mundo está cheio de maçonaria. É o momento da Besta... do Dragão...de satanás! 

Tantas vezes vos tenho Dito que  (ele) entra pelos sentidos. Olhai! os sentidos são: a Soberba… a 

Avareza …. o Conforto… o Criticar… o fazer mal uns aos outros... o Eu. 

 

Meus filhos: Eu Estou-vos dando Mensagens de Amor para que sejais santos... e vós tendes que 
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“enterrar” todo o mal que muitos de vós ainda tendes! O Ego… a Soberba... a Maldade também. 

Meus  filhos: estas almas não podem entrar no Céu! São Meus filhos, mas têm estas coisas e isto 

é Malícia. 

 

Meus filhos: ide ao Sacrário… ide mesmo e quando estejam nos Templos estai no que tendes que  

estar: estai com O Meu Filho e pedi, ao Meu Filho, o Amor… a Caridade… a Esperança e a 

Santidade. 

 

Não  vos critiqueis, Meus filhos, Volto a repetir-vos! Isso é uma Malícia, portanto um Pecado que 

Deus-Meu Deus não Quer. Não façais mal, Meus filhos, fazei o Bem: Fortalecei-vos com O Corpo 

e O Sangue Do Meu Filho e desta forma tereis sempre Vida! Aquele que Toma O Corpo Do Meu 

Filho não pode falar mal de ninguém… não pode danificar ninguém. Não pode fazer o Mal, mas 

sim o contrário.  

 

Aquele toma O Corpo e O Sangue Do Meu Filho, que É Santidade, O Meu Filho É Amor…O meu 

Filho É Perdão. O Meu Filho Quer-vos a todos… (Quer) Salvar-vos todos… por isso Vos Digo, 

Meus Filhos, ide a sério, ao Sacrário dizer-Lhe aí tudo quanto tendes nos vossos corações. Falai 

Com Ele! Quantas vezes também vos Tenho Dito: com Deus Meu Deus, tendes que falar...É um 

Pai, falai com Ele como falais com o vosso pai da terra… Ele vos Escutará (ainda) melhor, porque 

É O Criador de todo o Humano. Deus-Meu Deus  Quer-vos muito e  Fez-vos para Salvar-vos! Mas 

os Homens ingratos estão a virar-Lhes as costas! Não querem nada Do seu Deus Criador… por 

isso o mundo está assim, Meus filhos... pela Avareza, pela Maldade e pelo Ódio! 

 

Se vós vos odiais, Meus filhos, como vai estar(convosco)O Meu Deus-vosso Deus se sois maus? 

Por isso, Meus filhos, Digo-vos aqui e no mundo inteiro: Eu Apareço a Dar as Mensagens Do Meu 

Coração para Salvar-vos todos… a todos, Meus filhos!  

 

Meus filhos tendes um trabalho grande para fazer: ide pelo mundo falando Do Meu Filho... falando 

Do Meu Coração… falando de Farol de Luz! Porque Eu Estou Aqui e Estarei muito tempo, porque 

Quero-vos e Disse-vos que virão Aqui muitas almas que Eu Vou Trazer e Trago, porque Quero 

que Este Lugar seja – e já É – Sagrado! Quero também que um dia, seja feita, Aqui, uma Casa de 

Oração para todos aqueles que queiram Orar Ao Meu Filho de Amor e Ao Meu Coração! Meus 

filhos: não esqueçais que sois guerreiros e sois os que tendes que trabalhar! Não tenhais 

rivalidades, zangas e rancores uns com os outros! Amar e dialogar, mas com Amor… com Amor… 
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com Amor, não vos critiqueis e sede fiéis Ao Meu Imaculado Coração. 

 

Meus filhos: satanás está no mundo, mas Eu Disse-vos que Espanha estava cheia de demónios e é 

verdade, porque os Homens não querem entender-se e querem tirar as Cruzes, querem tirar as 

Igrejas e tirar o Cristianismo de Espanha. 

 

Meus filhos: tendes que passar por “colheitas” más, mas O Meu Filho, O Meu Deus-vosso Deus 

Revelar-Se-Há para que isto não suceda e haja sempre algum filho, ou filha, ou muitos filhos no 

mundo que digam: Bendito Sejais Senhor em todos os sítios do mundo… Louvado sejais Senhor 

para sempre; Louvado sejais Meu Senhor Jesus Cristo por essa Cruz que Levaste para me Salvar… 

Obrigado porque Salvaste-me da morte… Senhor faz-me um instrumento Da Tua Paz… Faz-me 

nada… Faz-me criancinha.. Faz-me pequeno… Dá-me a Luz que o meu coração precisa para que 

eu Te Ame Eternamente. Senhor tem Piedade de todos nós porque somos pequenos, mas grandes 

pecadores. Faz- nos Santos. 

 

Meus filhos: é isto mesmo que Eu Quero que digais ao Meu Filho, porque Ele É O Salvador da 

Humanidade! Ele É O que veio dar Amor e Deu A Sua Vida para Salvar todos (os Homens). 

Meus filhos: vinde a Farol de Luz e Pedi-Me... Eu Sei que estais pedindo, e alguns curar-se-hão, 

outros não: continuai pedindo, Meus filhos. 

 

Meus filhos, Eu Estarei sempre Aqui. Sempre que passardes por este Lugar olhai para a Cruz e 

dizei: Mãe, eu Quero-Te... Mãe, Salva-me. Mãe, eu quero ser teu filho a sério, Manda-me o que 

Queiras, Mãe, porque Tu És o meu Refúgio e a minha Consolação…  Refúgio  dos pecadores… 

Tu És Amor de Amores. Tu És O Coração Imaculado que eu quero ser e ter. (Seja feito) um 

Sacrário no meu corpo para que More a Trindade na minha vida . Quero ser Teu filho, porque sei 

que És minha Mãe. 

 

Sim Meu filho: Eu Sei que Sou  vossa Mãe e vos Amo! Quero-vos tanto. Pedi muito pela 

Humanidade. Pedi pelos Meus filhos desvalidos, aqueles que sofrem! Aqueles que não têm nada. 

Tirai dos vossos corpos aquilo que os vossos irmãos precisam… amai a pobreza … não sejais  

avarentos… não sejais cómodos nem preguiçosos. Ser valentes e guerreiros, como vos Disse e 

seguir o Caminho de Faro de Luz. 

 

Meus filhos: Eu Quero que todos vós estejais unidos. Quando ouvirdes a Voz da vossa Mãe, deixai 
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tudo e ide porque Eu Sou vossa Mãe, e quando Peço que deixeis tudo, é porque vos Necessito para 

os Grandes  Serviços Do Meu Coração. 

 

Agora, Meus filhos, Vou Abençoar-vos, mas como 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. 

 

Adeus Meus filhos. Adeus pequenos... 

 

Tudo isto que O Meu filho pediu, Entrego-O ao Meu Filho e  o Meu Filho Ao Seu Pai-Meu Pai e 

vosso Pai… que seja sempre feita  a  Vontade do Meu Deus-vosso Deus. Adeus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 


