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4 de abril 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 abril de 2020. 

 

Meus pequeninos, meus filhos, tenham paz em seus corações e Luz de mim Luz em suas almas. 

 

Que dor meu coração tem, meus filhos, de não poder estar com todos vocês lá na minha Casa Faro 

Luz! Mas eu sei que todos vocês, ou quase todos, agora estão orando e pedindo ao meu coração a 

salvação das almas e todas as crianças que morreram, estão morrendo e morrerão. 

 

Em vermelho eu venho, meus filhos. Medite em JUAN. 

 

Que dor minha alma e meu coração sentem ao ver que Satanás destrói famílias e mata inocentes! 

Mas, que não apenas Satanás, os homens ambiciosos, são aqueles que causam todo esse estrago e 

estão matando seus próprios irmãos com esses vírus, como você diz, espalhados na Terra; este não 

é o trabalho de Deus, meu Deus, o seu Deus, este é o trabalho dos homens, eles não se amam e se 

aniquilam, é por isso que meu coração chora, meu coração fica triste porque esses meus filhos não 

querem saber nada sobre o amor dos Amores, de seu Criador e eles machucam, eles machucam 

um ao outro, eles vão ao redor do mundo causando estragos para poderem ser deuses. 

 

Aquilo que vem do céu, meus filhos, será diferente, e é diferente: aqueles que não amam a Deus, 

meu Deus, morrerão; seu Deus está enviando sinais, Ele está Me enviando para o mundo inteiro 

para a conversão dos homens, mas ele não mata, eles vão morrer eles mesmos porque não querem 

saber nada sobre o Deus Criador. 

 

Eu venho ao mundo para lhe trazer as Mensagens; Olha, meus filhos, sejam bons, sejam caridosos, 

amem-se uns aos outros, fortaleçam-se em oração, Tabernáculo, Tabernáculo, Tabernáculo onde 

meu Filho está apenas esperando por você, e Satanás fecha as igrejas, e corações duros não se 
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importam, e os corações do amor precisam comer o corpo e beber o sangue do meu filho para ter 

vida. 

 

Houve covardia, meus filhos, e existe, você está sem o seu Deus no Tabernáculo, eles também são 

testes para vocês, homens, refletirem e verem que apenas um Deus pode salvar você. 

Pequeninos, filhos do Farol de Luz, abençoo a todos, estaremos juntos em breve, em breve, mas 

este homem deve refletir e acabar de joelhos, suplicando ao seu Deus Criador e removendo-se dos 

terríveis pecados que o homem implica. sucumbir no final no inferno Como não posso chorar e 

também meu filho se viermos salvar o mundo! Nós sempre somos os mesmos, chegamos a dizer 

a você: "amem-se, amem-se como meu Filho e eu os amo, mudem seus corações" O mundo 

terminará em fogo, mas eu avisei muitos dos meus filhos escolhidos a ter segredos e manifestar 

tudo o que eu lhe disse. Garabandal, meus filhos, apenas duas mensagens: "seja bom, mude seus 

corações". A segunda mensagem: "bispos, cardeais, sacerdotes, você está levando o povo à miséria 

e ao pecado que você leva a sucumbir e se afastar do meu Deus, seu Deus" Eu não dei mais 

mensagens, apenas minha filha Conchita salvou essa mensagem para breve, assim como no Japão, 

a mensagem de Sallet, que será aberta em breve a mensagem de minha filha Lúcia de que falta o 

mais importante. 

 

"Sacerdotes, cardeais e bispos o Farol de Luz diz a você: seja corajoso, leve a Luz do seu Deus e 

leve seus filhos ao Porto do Amor, ao Porto onde a vida não acaba, porque a vida é meu Filho 

ressuscitado dentre os morto, e você também pelo céu ou inferno; abre os teus olhos sacerdotes, 

bispos, cardeais e conduz o rebanho às moradas que o meu Deus, o teu Deus, preparou para todos 

os homens." 

 

Não tenhas medo, meus filhos, Deus não te machuca, meu Deus é Amor, mas sim, repito aqui: 

"seja bom, mude seus corações" Olha, os homens não vêem, eles não querem ver, apenas veem o 

pecado, luxúrias, pecados da carne, orgulho, ego; É disso que o homem desfruta hoje, seus corpos, 

nada espiritual e é obcecado pela perdição, porque eles não querem seguir seu Deus; meu Filho do 

Amor se apresenta a todos os corações de todos os seus filhos, de uma maneira ou de outra, mas o 

homem não quer saber nada sobre esse Deus que lhes diz: “seja submisso, obediente e ame a seu 

Deus, é ele quem os levará a aquela Glória, para aquele Céu, para a Casa do Pai, do Filho, do 

Espírito Santo e para minha Casa, Trindade ”. E o homem não ora; e essas coisas e muito mais 

virão porque o Diabo é astuto e já está causando estragos nas famílias, na Igreja. 
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Que dor é o meu coração! quando em todos os Tabernáculos do mundo, Meu Filho, está Sozinho, 

porque agora ninguém entra para orar ao seu Deus por esta epidemia, este vírus que os homens 

trouxeram com Satanás! 

 

Quando meu Deus, seu Deus, tocar as trombetas, os dias das trevas chegarão, você não verá por 

que a luz se apagará, não haverá luz na Terra, os Anjos virão como no tempo de Moisés; nas casas 

eles fazem uma marca, e então essa marca os próprios anjos pegam alguns e deixam outros; A 

mesma coisa que aconteceu no tempo de Moisés virá punição, uma punição horrível, que muitos 

homens, como eu já disse outras vezes ao meu pequeno verme, morrerão de medo, eles não vão 

querer vê-lo, e no final o fogo destruirá a Terra. 

 

Portanto, estejam alertas, meus filhos, todos os meus filhos, e ouçam as Mensagens do meu Filho 

e as Mensagens que eu trago; Eu quero com meu filho salvar a humanidade. 

 

Farol de Luz, meus filhos, eu sempre estarei com todos vocês, todos aqueles que lá vão, em amor 

e por Amor; não temam, meus pequeninos, porque todos os que estão morrendo por esse mal dos 

homens e de Satanás estão em um lugar especial, porque não morreram de morte natural, mas 

morreram como quem mata com uma faca, uma espada ou uma bomba; vocês são meus filhos e 

não fizeram nada para provocar esta doença que o homem produziu; portanto, sejam felizes, meus 

filhos, que todos sejam salvos e serão salvos; É claro que eu digo a você: "Sejam bons, amem, 

amem, perdoem um ao outro, rezem muito para que esse maldito inseto os deixe" Reflita, meus 

filhos, não apenas vocês, cristãos católicos, mas todos aqueles que Eles estão vendo esse mal, que 

se ajoelham e dizem ao seu Deus: "Pai, eu não te conheço, mas quero conhecê-lo, salve-nos deste 

mal, desta morte, dessa miséria". 

 

Pequenos, Farol de Luz, todos aqueles que estão em meu Coração e eu em seus corações, abençoo 

a todos, todos vocês, e em breve nos veremos lá em minha Casa orando uns com os outros e 

regozijando meu coração quando você diz: “ Deus te salve Maria, você é cheio de graça, o Senhor 

está com você, abençoado Você está entre todas as mulheres e abençoado é o fruto de sua barriga 

Jesus "Eu sou sua mãe de amor e misericórdia, sou sua mãe de luz, eu Eu sou sua mãe de seus 

corações, eu sou ela que te ama, que te ama e cobre todos vocês com seu manto. 

 

Ore muito pelos sacerdotes, para que sejam santos, cardeais, bispos, missionários, religiosos, para 

que também haja vocações sacerdotais, como meu coração não pode chorar! Se os seminários já 
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estão vazios e meus filhos entram e saem, quase ninguém fica, eles não chegam ao fim, porque 

aquela cruz que eu já lhe falei tantas vezes em Faro de Luz, é necessário criá-la pouco a pouco até 

o fim, e os seminaristas, meus filhos, também sobem, mas quando vêem uma fuga eles partem 

porque o mundo entra em seus corações, e a carne é odiosa e é aquela que envia homens à perdição; 

vocês, meus filhos, que amam tanto o meu coração e o coração do meu filho, pedem e oram por 

todos eles. 

 

E você pede conversão todos os dias, não esqueça que você está, como você diz, na Páscoa, mesmo 

que não tenha os cultos nos templos, faça pelo menos penitência, jejum, silêncio e oração; sempre 

tenha em seus lábios e em seu coração: “Jesus eu te amo, tenha misericórdia de mim porque sou 

um pobre pecador; Jesus, eu te amo, porque sem você eu não sou nada; Jesus eu te amo, venha a 

mim com aquele Coração inflamado de Amor para entrar no meu coração para que faça um 

Tabernáculo e você o entre com o Pai com o Espírito Santo, com Maria sua Mãe e eu seu Jesus. 

Jesus me ajude a perseverar, me ajude a amar você, me ajude a ver meus olhos, me ajude a ouvir 

meu ouvido, me ajude a beijar minha boca e te amar até o fim de minha existência; lembre-se de 

mim, Jesus, no dia da minha morte e que com seus anjos siga o caminho para aqueles alojamentos 

que o Pai, com você, o Espírito Santo e a Santa Maria estão sempre daquele lado do amor para 

aquele fogo que dá a minha alma a força e luz para cantar para você sempre abençoado seja você 

para sempre e louvado para sempre. " 

 

Sim, meu filho, meu filho quer ou quer que você diga isso a ele, meu filho sofre, todos os dias é 

uma semana santa para ele e para mim, porque todos os pecados do mundo são a morte de nossos 

corações, e todos choramos a cada segundo. nossa existência, porque queremos salvar o mundo, 

mas o mundo gira, gira; Ai das mulheres que não querem seus filhos, que abortam, que cometem 

crimes! Quanto lhes peço ao meu Filho do Amor! Mas a Copa já está transbordando e os quatro 

Cavaleiros do Apocalipse estão desenvolvendo o que têm que fazer: vírus, assassinatos, guerras, 

água, fogo, miséria, fome, peste. Peça muito ao seu Deus, meu Deus, para acalmar sua raiva; se o 

homem não ora e não ora e ama seu Deus, a terra será destruída em breve; Ainda resta pouco, é 

por isso que lhe digo: "seja Satanás e ame a Deus, seu Deus". 

 

Não tenham medo, meus filhos, o medo é dos covardes, estejam sempre atualizados, como você 

diz, que o seu Deus que te ama, está de braços abertos como os meus braços para sempre te abraçar 

e lhe dar força, e não cair no tentação, porque o Demônio, eu já lhe disse tantas vezes, entra pelos 

sentidos, e quando entra no homem o deixa louco e ele não sabe o que está fazendo e ele não sabe 
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mais tarde como sair, para não cair nas tentações do Demônio, de Satanás. 

 

Ore muito, meus filhos, e digo mais uma vez, mais uma vez, seja bom, seja bom de coração. 

 

Agora, meus filhos, eu lhes dou uma bênção especial para aquelas crianças que não estão no prado, 

para essas crianças que estão nesta Casa, minha Casa, para toda a humanidade; Seja corajoso e 

forte, sempre seja filho de Deus, ame-O, Ele sempre o abençoará onde quer que esteja, e não se 

esqueça, meus filhos, mesmo no silêncio de suas casas, ore e medite, Tabernáculo, Tabernáculo, 

Tabernáculo. 

 

Eu lhes dou minhas bênçãos, meus filhos, mas, como sempre, meu Deus Pai Criador, meu Filho 

Salvador, o Espírito Santo minha esposa santificadora, e eu sua mãe Miriam, coração de Maria, 

farol de luz, farol de luz, farol de luz; Ore por todos os seus irmãos que estão morrendo deste vírus, 

e também aqueles que morrem de doenças, digam ao seu Deus, meu Deus; “Senhor, tenha piedade 

deles, porque são seus filhos; tenha misericórdia e misericórdia, pela cruz do seu filho, pelo que 

seu filho sofreu; Senhor, tu que podes fazer tudo, dá-lhe um coração limpo e puro, para que 

compreendam que no mundo não há nada maior que tu, porque tu és o nosso Criador e o nosso 

Deus ”. 

 

Adeus pequeninos, adeus meus filhos, adeus pequeninos...  

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


