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1 de fevereiro 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 1 de fevereiro de 2020. 

 

Adorai O Meu Filho, Meus filhos … Eu Sou a vossa Mãe, Farol de Luz… e O Meu Filho Está 

Aqui com todos vós! Adorai-O e Pedi-Lhe. 

 

Tomai O Corpo e O Sangue Do Meu Filho, que desta forma tereis Vida para um dia ir para O Céu 

com O Meu Pai-vosso Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo – Meu Esposo – 

Santificador e Eu vossa Mãe Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

 

Meus filhos: Meditai REIS. 

 

Digo-vos também que Venho Vestida de Vermelho, os Meus vestidos são vermelhos! As mortes 

dos Meus filhos no mundo. Que fazeis pequenos porque sois assim tão maus uns com os outros e 

para vós muito abundantes? Meus filhos peçam perdão ao vosso Deus. Amai-vos sempre, 

fortalecei-vos sempre, como tantas vezes vos disse Sacrário, Sacrário, Sacrário, também vos Disse 

tantas vezes que faleis com o vosso Deus, que vos negueis e assim tomar a cruz a que vosso Deus-

Meu Deus vos Mandar e levai-a com amor. 

  

Meus filhos, vós estais de passagem, é um momento  vosso mundo, Meus filhos e todos os filhos 

que tenho no mundo entre uns e outros tendes que rezar e pedir por toda a Humanidade perversa, 

vós sois filhos da Luz, por isso vos trago aqui porque vós sois a minha Luz, respeitai-vos, amai-

vos e Eu vos Disse: isto será grande e já é grande. Meus filhos mas será maior… tendes Meus 

filhos que ajudar porque esta terra é Minha Terra e vossa terra, que se abrandem os vossos 

corações, Meus filhos, tendes que trabalhar porque sois guerreiros e Faro de Luz é vosso, ajudem-

se uns aos outros , Meus filhos se vós viseis como está o Mundo ainda que alguma coisa se possa 

ver, o mundo está desorientado, há quebra dos corações, a maldade chegou as almas, Sodoma e 
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Gomorra não era nada comparado a este mundo perverso, pois já não querem a Deus Criador nem 

a sua Mãe Maria, a vossa Maria. 

 

Meus filhos, cuidem-se porque o demónio é astuto e está sempre arremetendo contra os vossos 

corações e tantas vezes vos Disse: nada de rancores, cóleras, insultos, maldades, mentiras, ódios, 

vão pelo mundo com alegria levando O Meu Filho sempre nas vossas almas, façam um Sacrário 

para Ele! Por isso me manifesto aqui com o Meu Filho no Seu Corpo e Sangue, assim é o que Eu 

Quero que toda a Humanidade Honre o seu Criador e se prostre de joelhos pedindo perdão pelos 

seus pecados e pelos pecados do mundo. 

 

Fortalecei-vos, Meus filhos, com o Amor e o Aroma Do Meu Filho e tende presente, como tantas 

vezes vos Disse, o Monte é alto, a Cruz é alta e todos vós tendes que escalar a Montanha e ali O 

Meu Filho está com os Braços abertos para vos acolher a todos, porque Ele vos Ama... não sabeis 

quanto vos Ama, sabeis que sois criaturas Dele e se Ele não Houvesse Querido, nenhum de vocês 

estaria vivo, e Ele Quis, para que vós um dia vos prostreis e ajudem uns aos outros. Ele vos Salvará 

do (mau) caminho e da podridão. O Rio está  perto, Meus filhos, tendes tempo para agarrar água 

e Eu disse: não a bebais, mas sarará o corpo e a alma... levai água Meus filhos, a todos os cantos 

que podais e também levai O Evangelho do Meu Filho. Meus filhos, não tenhais medo, hoje o 

mundo está destronado, hoje o mundo não quer O seu Deus, hoje o mundo virou as costas Ao seu 

Deus mas hái, Meus filhos, o mundo, aproximam-se coisas, catástrofes, muitas coisas que o 

Homem não quer saber nada delas, mas vêm correndo, vêm depressa; sim Meus filhos mas o 

Homem não quer ver, o Homem quer somente os seus caprichos, suas agonias do mundo, seus 

prazeres, suas mentiras, peçam por eles. Meus filhos, eles precisam de vós para que os vossos 

filhos, familiares, pais, filhos, esposas, maridos e aqueles que estão afastados do seu Deus vejam 

a Luz, porque com a Luz chegarão ao Céu um dia, sem a Luz irão ao inferno por isso vos Digo 

mais uma vez: Comam e Bebam sempre o Corpo e Sangue do Meu Filho para que tenhais Vida. 

 

Meus filhos, hoje manifesta-se o Meu Filho com este pobre filho Meu, para que vós vejais que o 

Sangue e a Carne está aqui diante de vós, por isso vos Digo, Meus filhos: Adorai-O e Querei-O 

agora o Meu filho Comunga, Quero que todos vós, como vós dizeis na terra, fazei Oração ao 

Sacratíssimo Sacramento do Altar, seis vezes o Pai Nosso, Avé Maria e o Glória e assim Honrais 

o vosso Deus Criador e a vossa Mãe Farol de Luz. 

 

Quero-vos Meus filhos, Quero-vos e Aqui Virei sempre, mesmo que sejam dois estarei com eles. 
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Buscai o Caminho da Verdade, a do Meu Filho que é a Vida e é Tudo, com Ele vivereis sem Ele 

não sereis nada, aproximai-vos, Meus filhos, a este Sacramento, a este Meu Deus e vosso Deus, 

que sempre Está presente em todos aqueles que o Tomam e Lhe dizem Senhor: Dá-me Luz, 

Fortalece-me que eu sem Ti não sou nada. Mas Ajuda-me nesta caminhada, que as cruzes que eu 

tenha no mundo Contigo serão nada, porque Tu Senhor, a Tua Cruz foi a mais pesada de todas e 

levaste todos os pecados dos Homens, os de antes, os de agora e os de sempre.  

 

Meus filhos, Eu sou Farol de Luz, Aqui apresento-Me a vós, escutai as Minhas Mensagens como 

em tantas partes do Mundo onde Apareço, não ponhais de lado as Minhas Mensagens: leiam-nas 

e meditem e venham a esta Terra que é vossa Terra, Aqui Estou Eu sempre com os Santos, com 

os Anjos, com os Apóstolos incluindo os Meus filhos, está aqui também a Corte Celestial, quando 

desço Eu, descem muitos Santos e descem os Meus Anjos. Detestai o demónio, calcai-o e dizei-

lhe vai-te de mim porque não quero nada contigo, és malvado e queres que eu me condene. Eu não 

quero condenar-me, eu quero ao meu Jesus, ao meu Deus, ao meu Tudo. 

  

Aqui há uma pausa e o vidente comunga a nossa vista, com a Hóstia Sagrada que apareceu 

nas suas mãos.  
 

Meus filhos: tende sempre em presença toda a Europa, chamam-se Cristãos Católicos, 

Apostólicos, Romanos dizem querer, dizem acreditar no seu Deus mas viram-lhe as costas. A 

América, Ásia, Oceânia a Jesus, O Meu Filho, estão Crucificando lentamente, cada vez que 

crucificam e matam a um dos Meus filhos matam O Meu Filho também. Meus filhos, por isso vos 

Peço que tenhais presente a todos os vossos irmãos do mundo, Chile Venezuela, França, Peru, 

Estados Unidos, a vossa Espanha... tantos demónios há dentro de Espanha. Quando foi terra de 

Maria hoje é terra do demónio, ainda há tempo Meus filhos mas tendes que fazer caso, tendes que 

rezar e pedir muito por esses filhos ingratos que estão confundidos no ateísmo, Meus filhos. 

 

Sigam caminhando na Luz porque hoje é dia de Luz, hoje é dia grande, muitos chamam Nossa 

Senhora das Candeias e Eu Me Chamo Nossa Senhora das Candeias e Venho também com Luz. 

Levei o Meu Filho ao Templo e Simeão disse Maria: uma espada trespassará a tua alma e de 

verdade essa espada ainda não foi embora. Essa espada foi quando mataram o Meu Filho, Eu 

Estava presente, mas cada vez que matam um pequeno filho Meu, também Me Cravam os Cravos, 

por isso, Meus filhos, vós podeis Tirar-me as Espinhas e os Cravos do Meu Coração. 
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Pouco a pouco, Meus filhos, tendes que ser muitos, um grande exército para que um dia o Meu 

Deus-vosso Deus esteja orgulhoso dos Seus filhos Criados por Ele. 

 

Meus filhos: não olheis para aqueles que fazem mal, mas peçam por vocês e peçam por eles 

também e pelos vosso inimigos. 

 

Amo-vos e Quero-vos muito Meus filhos, hoje ou amanhã acendam uma lâmpada, mas uma 

lâmpada que tenhais nas vossas casa e ilumino-vos todos os dias até consumir-se, Eu sempre 

Estarei também convosco porque hoje Sou Luz e a Luz sempre está nas vossas almas que querem 

a Luz.  

 

Agora Meus filhos vos Digo até Sempre, sempre Estou convosco. A Bênção de Deus Pai todo 

Poderoso, o Meu Filho de Amor, 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, Adeus Meus filhos, Adeus... 

 

 

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  
 

 


