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4 de janeiro de 2.020 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara no  

dia 4 de janeiro de 2020. 

 

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

almas. 

 

Meus filhos: os Anjos do Céu fazem soar as suas trombetas! Está tudo próximo e vós tendes que 

Rezar muito…mudar os vossos corações...ter limpos o coração e a alma. 

 

 Meus filhos: Fortalecei-vos com O Corpo e O Sangue Do Meu Filho, não busqueis outra coisa 

senão aquilo que vos Digo! 

 

A Salvação do Homem, vem pelo Corpo e o Sangue Do Meu Filho: tendes que continuar 

caminhando com essas cruzes, que às vezes são pesadas, mas sempre abraçados à Cruz Do Meu 

Filho. Pedi pelo Mundo… como vos Disse já  estão na terra os acontecimentos! Os Homens não 

querem ver isso, incluindo muitos dos Meus filhos da Igreja.  Como  ireis acreditar nestes 

“Papanasis” ? – como dizeis na terra – Acreditai somente em Deus! Isso também o dizem os Meus 

filhos! Mas O Poder de Deus é muito Grande… maior que tudo! E O Meu Deus-vosso Deus, Pode 

Fazer isto que estais vós fazendo com a Minha Presença: Rezando e Pedindo pelos pobres 

pecadores e pelo Mundo…a Paz do Mundo 

 

Meus filhos: os Homens querem guerra… querem aniquilar-se uns aos outros e não se importam 

de quem cai, e quem cai são sempre os inocentes! Os mártires, que já estão no Céu e outros que 

vão estar! Por isso vos Digo: fortalecei-vos com O Coração Do Meu Filho e O Meu Coração, para  

levar-vos “voando” para que sejais sempre fiéis à Doutrina Do Meu Filho. 

 

Brevemente  vereis sinais!…(Também) fogos, mares desbordando-se  para a terra, aniquilando 
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muitas Povoações! Bombas Nucleares que levarão parte da Humanidade! Dirão os Homens: não 

passa nada. Tem que passar; porque se uma Povoação não gosta da outra Povoação, uma elimina 

a outra para ter poder. Os Homens alimentam-se com isto: com a morte e a destruição... miseráveis 

que não querem o seu Deus; eles sabem que há um Criador dentro das suas entranhas, –  mesmo 

aqueles que se dizem ateus – tem dentro das suas entranhas alguma coisa poderosa mas vêm de 

uma raiz má e querem aniquilar e matar. 

 

Meus filhos como estais vendo, esses países que também são Meus filhos, estão a matar-se pelo 

poder... vós estais vendo também a vossa Nação, Minha Espanha preferida, Espanha de Maria, que 

há soberba nos Homens. Não se entendem, estão levando a destruição aos pequenos – as Minhas 

ovelhas –  pedi por eles... Pedi por eles e Rezai por eles. Sede vós bons, todos os que estão aqui e 

todos aqueles que não puderam vir. 

 

No mundo inteiro, onde Apareço Digo o mesmo: Rezai e Pedi pelos malvados, por aqueles que 

não querem o seu Deus. Fortalecei-vos, fortalecei-vos, Meus filhos: como vos Disse; com a 

Comunhão, Corpo e Sangue do Meu Filho. Confessai-vos mais vastas vezes. Meus filhos: tende 

contacto com a Igreja, porque a Igreja é Do Meu Filho e se vós que são Cristãos Batizados, tendes 

que vos alimentar da vossa Igreja. Aí está o Aroma, aí  está o Amor, aí está o Meu Filho-vosso 

Deus, vosso Amigo. Vão caminhando com o Evangelho nas mãos e nos vossos corações: Pregai-

O... mesmo que não vos escutem, mesmo que se riam de vós, essa é a pequena cruz que tendes que 

levar também... o Amor do Meu filho aos Homens. Falai do Meu Filho…falai Do Meu filho e 

dizei-lhes que Deus- Jesus vos Quer a todos e Está Aqui para Levar-vos – um dia – Ao Reino dos 

Céus. 

 

Sede perfeitos na Oração, Meus filhos, sede responsáveis por tudo o que tendes que fazer, porque 

se não levais os Ministérios como Deus-vosso Deus vos Manda, não vais entrar no Reino dos 

Céus! 

 

Caminhai...caminhai, Meus filhos: sede peregrinos no mundo. Eu vos Digo, aqui, e a toda a 

Humanidade, que se ponham a caminho de Jerusalém todos os cristãos, todos os Meus filhos do 

mundo – sejam (cristãos) ou não – porque aí está a Seiva e aí está todo o Poder...  tudo aquilo que 

O Meu Filho Deixou ali para aquele ou aquela mulher mantenham e tenham forças para o final 

dos    seus dias. Ide, Meus filhos, ali vos espera O Meu Coração e O Coração Do Meu Filho. 
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Sede Meus pequenos, e fazei-vos peregrinos, porque as vossas peregrinações, se as fazeis com 

amor, Salvais a muitos dos vossos irmãos que estão adormecidos e não querem saber Do seu Deus. 

 

Eu Sou Farol de Luz, assim Apareço Aqui, e agora também Estou no Mundo inteiro com as Minhas 

Mensagens que vós, Meus pequenos, transmitis aos outros filhos Meus, para que conheçam 

também as Mensagens Da vossa Mãe, Maria, Farol de Luz. 

 

Meditai, ainda Isaías, segui vindo a este Santo Lugar, onde Estou convosco. 

 

Rezai pelo Papa ...pedi muito pelo Papa! Pois como vos Disse – há algum tempo –  está em grave 

estado devido aos sequazes que o querem aniquilar! Tendes que pedir muito por ele e por todos os 

Sacerdotes do Mundo para que sejam Santos. Não os critiqueis nem faleis mal de eles, porque 

defeitos e pecados, tendes todos, porque sois pecadores. 

 

Meus filhos por isso vos Digo: perdoai como vos é perdoado a vós pelo Meu Senhor-vosso Deus 

das vossas maldades. 

 

Vos Amo Meus filhos, Quero-vos muito e sempre estarei convosco sempre e quando Me chameis,  

por isso aí Estou Eu. 

 

Insisto que leveis água do rio, a qual já sarou muita gente!  Mas vós Meus pequenos, tendes que 

escrever tudo o que vejais, que são pequenos ou grandes milagres, para um dia, breve, dar 

testemunho.  

 

Quero também Meus filhos que vos reunais no terceiro sábado do mês que vem, não neste que 

estais agora, mas no mês que vem, porque tendes que discernir algumas coisas que estão em 

projeto, se quereis fazer grande Faro de Luz, tendes que ser grandes vocês e tendes que querer-

vos, ajudar-vos e estar juntos. Amor com amor se paga, como dizeis na terra. Não tenhais quesílias, 

rancores ou cóleras. Tende amor amor amor. 

 

Agora, Meus filhos, vos Abençoo, mas como sempre vos Abençoa O Meu Deus Criador, O Meu 

Filho Redentor, O Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe, Miriam, Coração de Maria Farol de 

Luz-Farol de Luz-Farol de Luz. 
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Adeus, Meus pequenos...Adeus, Meus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

 

 

NOTA: A próxima peregrinação em Autocarro será, se Deus permitir, no primeiro Sábado de 
Março. 
 
Saída do Troviscal às 8.15, de Oiã às 8.45 e de Fátima às 13.15  
 

 


