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7 de dezembro 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 dezembro de 2019. 

 

Meus pequenos… Meus filhos: a Paz esteja nos vossos corações e luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Estou-vos Agradecida por estarem com a vossa Mãe de Amor e de Misericórdia. Peçam-Me Meus 

filhos: peçam-Me. Não vos canseis de Me pedir por aqueles que não amam O Meu Deus-vosso 

Deus. 

 

Hoje Venho Vestida de Azul… Meus filhos!  Quantos Homens ao longo da História, não acreditam 

na Minha Pureza e no Meu Imaculado Coração... é como o raio de sol que se introduz na Minha 

Alma.  Assim, fiquei Pura com Claridade e Misericórdia.  

 

Meus filhos: também tendes que pedir muito por  Espanha – vossa Nação – que está passando  por 

uma grande prova e os Homens não querem ver! Como podem os Homens tirar Deus dos seus 

corações? O Meu Deus-vosso Deus É Criador de  tudo. Porquê, o Homem se separa de Deus? 

Meus filhos: vós consolai O Meu Deus-vosso Deus, porque É Ele quem vos dá tudo! A força e o 

andar; o estar vivos. Pedi muito ao vosso Deus Meu Deus. 

 

Satanás entra pelos sentidos, são tantas as vezes que O Tenho Dito aqui e no mundo inteiro,   mas 

o  Homem é tão débil que deixa arrastar-se pelo pecado… Meus filhos: hoje o pecado é (como se 

fosse) virtude! Tenho tanta Pena por ver tantos Homens a fazer tantas coisas horríveis, fora do seu 

conteúdo – como vós dizeis na terra – mas sabeis porquê? Meus filhos: o prazer da carne invade o 

mundo e não vêm mais que a carne… é o pecado que O Meu Deus-vosso Deus mais Detesta. 

 

Imitai O Meu Coração… A Mim… A Imaculada… A Cheia de Graça. Não Tenho pecado original, 
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Meus filhos.  Eu Tinha que Ser Pura e Tenho que Ser Pura, para Ter o Filho de Deus nas Minhas 

Entranhas! Deus não pode Ter Pecado porque Se Tivesse pecado, isto não valia para nada! 

Escolheu-Me a Mim, uma Mulher entre tantas mulheres! Mas O Meu Coração, Eu Tinha-O posto 

no Céu… Eu Amava O Meu Deus desde Menina e Fui Eleita por Ele…Ele Quis assim. Fui assim 

a Mãe de Deus. Apercebei-vos, Meus filhos Apercebei-vos que Eu Ser a Mãe de Deus, Filha de 

Deus e Esposa do Espírito Santo, Meu Esposo… por isso vos Digo hoje que quando estejas 

pedindo à Trindade, dizei também: Mãe, Tu também Estás na Trindade porque Tiveste parte de 

Filha, de Esposa e de Mãe de Deus. 

 

Formai-vos, vós, nos vossos corações, que não há coisa mais linda que a Pureza, Meus filhos! 

Meditai e caminhai pelo mundo, falando Do Meu Filho vosso Deus que está Ficando Esquecido 

pelos Homens de má vontade. Vós já tendes a seiva e o conhecimento das Minhas Mensagens para 

falarem Do Meu Filho e leveis o Evangelho Do Meu Filho nos vossos corações… mesmo que se 

riam  e vos insultem, sigam em frente. Vós que vindes aqui a Farol de Luz, e aqueles que vão vir, 

Quero que sejais guerreiros do Evangelho! Defendei  O Meu Filho no mundo e defendei O Meu 

Coração  também. Meus filhos: formai-vos em Deus e Para Deus… comunicai-vos uns com os 

outros… estai fazendo Oração constantemente! Disse-vos e Digo-vos: fazei penitência  pelos 

pecadores… Orai pelos pobres pecadores. Sim, Meus filhos: pequenas penitências  e 

Sacrário….Sacrário…. Sacrário onde O Meu Filho Está Sozinho! Vós que vindes (Aqui) e 

conheceis O Que vos Digo, tendes que fazê-lo… mesmo que seja um quarto de hora, meia hora… 

ou três minutos! Ir à Igreja e dizer  ao Meu Filho: Amo-Te Senhor… amo-Te com todo o meu 

coração...  Faz em mim conforme a Tua Vontade. Eu quero seguir-te até ao fim porque Tu És a 

minha vida e o meu mundo. Salva-me Jesus! Salva-me Senhor, porque eu sei que há um Céu e um 

Inferno e eu quero estar do lado do Céu. 

 

Aparta de mim a  satanás, Senhor… Fortalece-me com o Teu Coração e Permite Senhor que Te 

ame até ao final… até ao Infinito porque Tu És O meu tudo. 

 

Ir pelo mundo com um sorriso nos vossos lábios e dizei ao mundo também que O Meu Filho Está 

na terra e que Escuta...Quantos e Quantos Pastores do Meu Coração estão levando a Mensagem 

ao mundo? Meus filhos, mas há uma coisa! Há poucos que agarram a Mensagem da sua Mãe, ou 

Do Meu Filho, porque estão na terra e a terra os corrói! Não querem deixar os prazeres e os gostos 

por uma vida de santificação e de Santidade. Fazei-vos santos como o vosso Pai Celestial é Santo. 

Recordai-vos das Palavras que O Meu Filho Deu ao mundo. 
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O Meu Filho Veio e Deu a Sua Vida… Nós temos que ser agradecidos, porque se Ele, Meu Filho- 

vosso Deus, Deu a Vida e Morreu numa Cruz para Salvar o mundo,  o mínimo que podemos fazer 

é: ir refugiar-se e Dizer-Lhe Senhor! Que eu seja como Dimas… Leva-me para O Teu Lado ao 

Reino dos Céus quando eu morrer. 

 

Meus filhos: santificai-vos pelo mundo… pelo mundo! Pedi por Espanha; Eu já Disse há (algum) 

tempo que Espanha estava cheia de demónios... Madrid e Tenerífe têm mais ainda!... Por isso estai 

vós alerta, porque o demónio entra pelos sentidos … enrolam os Homens e voltam a enrolar, não 

os deixam meditar e terminam por cair em pecados graves dos quais é difícil que muitos consigam 

sair. Por isso Farol de Luz quer Homens Santos, guerreiros a sério, amantes do Meu Deus-vosso 

Deus… amantes do Meu Filho, vosso Amigo Jesus e amantes do Espírito Santo, Meu Esposo. Pedi 

muito ao Espírito, Santo Meu Esposo, para que tenhais Entendimento, Fortaleza, Carinho, 

Humildade e tudo quanto necessitais para serdes Humildes! 

 

Eu Sou vossa Mãe, Farol de Luz: Venho Aqui para Estar convosco e Dar-vos um conselho, Minha 

Mensagem, segui adiante sem medo e dizei sempre que Deus-Deus-Deus Está sempre convosco. 

 

Eu Disse – há tempo – que o 8 de Dezembro é o dia da Imaculada Conceição – como dizeis – e é 

verdade, Sou a Imaculada! 

 

Quero que estejais presentes neste dia e  Me façais os vossos pedidos… hoje começa a Festa da 

Imaculada Conceição, pois amanhã é o Grande Dia… Festa no Céu e Festa para todos os que Me 

Amam, Católicos cristãos e aqueles que dizem Sim, Tu És Pura, Foste Pura e És a nossa Mãe de 

Amor. Pedi-Me muito Meus filhos, hoje e amanhã especialmente… todos os dias. Recordai sempre 

o Dia O8 de Dezembro, Eu sempre Estarei convosco, mas especialmente nesse Dia. 

 

Agora vos Abençoo, mas como sempre vos Abençoa O Meu Deus Pai Criador, O Meu Filho de 

Amor Salvador, O Espírito Santo, Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam Coração de 

Maria, Farol de Luz Farol de Luz Farol de Luz. 

 

Meus filhos: também vos Quero Dizer que peçais muitos por essas monjas de clausura (que estão), 

por Todo O mundo… Meus filhos, pedi muito pelas suas vocações e pedi também pelas vocações 

Sacerdotais. 
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Adeus pequenos, Adeus filhos... 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

NOTA: próxima peregrinação em Autocarro – se Deus Permitir será em MARÇO  
 

 


