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7 de março 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 7 de março de 2020. 

 

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

almas. 

 

Meus filhos, neste mês meditai ÊXODO: desta forma conhecereis melhor ainda O Meu Deus-

vosso Deus. 

 

Meus filhos: convertei-vos...confessai-vos, é O que Digo a todo o Mundo! Estão próximos os 

acontecimentos…olhai que há alguns anos que Eu vos Disse que os Homens haviam de matar sem 

motivos, apenas pelos seus poderes e estais vendo. Meus filhos, Eu Disse: virão vírus, não só os 

que estais vendo, mas nas frutas, no peixe e na água  …mas isto que vos Estou Dizendo, não é 

coisa propriamente do Homem: isto é coisa diabólica. O demónio quer apoderar-se da Igreja Do 

Meu Filho, Minha Igreja e também vossa Igreja, Meus filhos, Católicos, Apostólicos e Romanos. 

 

Estes vírus que vos Digo, serão como aquelas pragas que um dia vieram do Egito! Os Homens têm 

que Rezar ...por isso Eu Venho a este Lugar e a tantos Lugares do Mundo para vos Dizer: 

convertei-vos e amai-vos. Amai-vos, porque sem amor não existe nada… o amor tudo pode. 

Querei-vos e fortalecei-vos: venham Ao Meu Coração. Eu Estou Aqui convosco: trazei-Me tudo 

o que tendes por dentro das vossas almas...mas isso sim: Igreja – Sacrário – Comunhão – 

Penitência – Jejum e essas cruzes que vos parecem tão grandes... colocai-as no Coração do Meu 

Filho e no Meu Coração. 

 

Meus filhos: sabei que a Cruz que é pesada mesmo, é a Cruz do Meu Filho! Levou-A para Salvar 

o Mundo e o mundo virou-lhe as costas e cada vez é pior … cada vez é mais. Os Homens não 

sabem Amar. Os Homens não querem O seu Deus. Estão virando-Lhe as costas! É por isso que 
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vos Digo a vós, Meus filhos, que vindes Aqui a Este Tesouro  dO Meu Coração...Eu vos Cobrirei 

com O Meu Manto e vos Farei grandes na Oração, na Penitência e na Humildade. 

 

Sejam bons uns com os outros… Tenho-vos Dito tantas vezes que a Bondade supera a maldade! 

O demónio está tentando os Homens...como agora está tentando esses Homens criminosos que não 

querem o Pudor! Estão a fazer mal ao Mundo... já vos Disse que viriam Guerras Nucleares, que os 

Homens fazem para matar, possuir a Terra e calcar o pequeno: vós tendes que rezar muito, Meus 

filhos, não somente vós, mas é o que Digo a todo o mundo: tendes poderes de maldade  também, 

e de ódio:  tendes que superar isso com Amor.  O Meu Filho não despreza ninguém... Quer o 

coração contrito e humilhado. Ide vós ao Coração d,O Meu Filho. Os Homens estão assustados, 

pelo que está acontecendo na terra, mas quem faz isto? Não pode  culpar-se Deus que É Todo-

Poderoso, dizendo que está Deus Mandando isto de castigo. Ele não Quer castigar. Ele antes de 

castigar, comunicará! É por isso que O Coração dO Meu Filho e O Meu Coração, estamos na terra 

e em todos os Lugares do Mundo,  defendendo os Homens... convertei-vos, ide à penitencia e ide 

ao Sacrário: tomai O Corpo e O Sangue desse Amor-de-Amores, que É O Meu Filho. Tendes  que 

fazer, sempre, caso à Igreja.  Agora nestes momentos existe a dúvida de muitos dos Meus filhos 

que querem Comungar na boca e lhes é negado! Mas não lhes disseram que foi um escrito Papal... 

não há nenhum documento Papal, Meus filhos! Os Bispos reuniram-se e disseram vamos fazer isto 

porque é melhor para a saúde. Mas satanás está metido nisto...  satanás é muito astuto, recordai-

vos que vos tiraram os reclinatórios das Igrejas Do Meu Filho, para que os seus filhos não se 

ajoelhassem. Meus filhos; depois de pé e agora está tirando-se da Igreja isto que vedes, coisa que 

Ao Meu Filho e A Mim não Nos Agrada ... Digo-vos uma coisa,  Meus filhos...Adorai O vosso 

Deus, pois até no inferno O Adoram. Aqui na terra os Homens que são suas Criaturas, Criados por 

Ele, têm que O Adorar!  Muitos dizem que isso são coisas do passado, que passaram de moda, que  

são coisas antigas... agora a moda é uma Igreja laith, uma Igreja de baile e de conferencias. As 

coisas não são assim! A Divindade Quer Silêncio,  Oração Perfeita dos seus filhos e Adorá-LO 

como Ele Merece. Por isso vós sede astutos e buscai em alguma Igreja nas vossas aldeias ou 

cidades, um Sacerdote que vos queira dar a Comunhão na boca. O Meu Filho também está sofrendo 

porque na Igreja,  Sua Igreja …  disseram que na boca não, disseram também que não se podia 

tocar na Água-Benta, reparai que horror, que não se pode tocar nos Santos. Meus filhos o demónio 

está disparando contra a Igreja  a Igreja Do Meu Filho, mas não poderá contra Ela!  Tereis 

momentos muito duros, mas olhai: se tendes medo, não podeis fazer nada. Mas se ides confiantes 

e pedindo ao vosso Deus a Graça, a saúde e se sois de verdade filhos de Deus, já vereis que será 

outra coisa para as vossas almas. Caminhai ... caminhai… Meus filhos, levem sempre o terço nas 
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vossas mãos, rezem muito e peçam por todos os Homens do Mundo, pelos bons e pelos maus. 

Como vos Disse, Amai-vos, amai-vos e refugia-vos no Coração do Meu Filho e no Meu Coração; 

sede felizes, Meus filhos: a Alma, que tenha o Meu Filho no coração, será feliz. Aquele que não 

tenha Deus, ... vai ter o quê? Já vos Disse que o demónio é muito astuto e que entra pelos sentidos!  

Devagar, devagarinho, mas vai fazendo a sua obra… vai arrasando a Igreja, vossa Igreja!  A Igreja, 

fundada pelo Meu Filho de Amor com os Apóstolos… mas ninguém a poderá derrubar, Meus 

Filhos! Porque mais forte que o mau, é o Bom, que É O vosso Deus Criador. 

 

Meus filhos se soubésseis a  quantidade de almas  que vão para o inferno por não Amarem O seu 

Deus! Por isso, Digo-vos:  vós que estais aqui, meditai e lutai, para estar sempre com O Bem. 

Quando tiverdes tentações, lembrai-vos de Farol-de-Luz! Serão acarinhados pelos Braços da vossa 

Mãe, que vos livrará das Trevas. 

 

 Meus filhos: busquem o Amor. 

                                                                                                                                     

Busquem… amem-se e fortalecei-vos e ensinai o Bem aos vossos filhos para que levem sempre o 

selo do Meu Filho e do Meu Coração. Fortalecei-vos e vinde a este Santo Lugar, que é Farol de 

Luz  … Estou Aqui para vos Abraçar e vos Abençoar. Há tantas crianças aqui, quanto as as Amo!  

Quanto as Quero... e  a todos vós e a todo o mundo. Eu Venho Aqui e a tantos Lugares do mundo,  

para Salvar o Mundo das suas maldades, dos seus pecados e da sua condenação. 

 

Meus filhos: vinde...Eu vos aliviarei. Tudo isto que haveis colocado aqui… Mensagens e pedidos, 

Eu Conheço tudo isso! 

 

Disse-vos algumas vezes – várias vezes – para que leveis água do Riacho...cura o corpo e a Alma! 

Levai-a com Amor. Ponde-a onde vos doer e também quando estiverdes tristes. 

 

António, Laura, estão em bom sítio... comunica-o aos familiares,  mas Peço que rezem por estas 

almas, Eu Quero-as muito: e estão perto dO Meu Coração, Laura, António, Filipe, João, Serafim... 

Todos estes já estão no Livro de Ouro do Céu. 

 

Agora Meus filhos, Dou-vos a Bênção mas como sempre, Abençoa-vos primeiro, O todo Poderoso 

Meu Deus-vosso Deus Criador, O Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo Santificador e 

Eu a vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de Luz , Farol de Luz que não vos 
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engana, Meus filhos;  peçam muito pelos criminais que também são Meus filhos, mas estão fazer 

tanto mal à terra; sim Meus filhos isto não é obra do vosso Deus,é obra do demónio que quer 

eliminar a Igreja Do Meu Filho e  Minha Igreja. Rezem muito por eles para que se salvem. 

 

Adeus pequenos ...Adeus Meus filhos… Adeus pequenos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


