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2 de maio 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 2 de maio de 2020. 

 

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

 

Continuem meditando João… o Meu pequeno João. 

 

Hoje Venho Vestida de Branco, mas Triste, Meus filhos: Quantas almas estão afastando-se!… 

Quantas almas tinham que estar bem e já estão irreversivelmente mal ante Deus-Meu Deus e vosso 

Deus. 

 

Meus filhos de Farol de luz e do mundo: Peço-vos  a todos os que vem, e aqueles que vem  quando 

Apareço em Farol de Luz … continuai rezando nas vossas casas, hoje mais ainda! Não se cansem 

de Rezar, não só pelos que estão doentes ou que vão morrer, mas Rezar também pela conversão 

do mundo… os Homens não fazem caso! Os Homens vão afastando-se d’O seu Deus dia após 

dia... não querem saber nada d’O seu Deus...até aqueles que eram piedosos. 

Dizei: Meu Senhor, recorda-Te  de mim, do meu marido-esposa, dos meus filhos que foram 

embora –  ou estão indo –  pela maldade do mundo. Hoje o pecado é “como se fosse”virtude, por 

isso pedi muito ao vosso  Deus. 

 

Vós sede humildes, sede nada: onde há ódio, ponde amor!  Tende Misericórdia uns com os outros, 

porque se há uns que mesmo assim renegam O seu Deus, há outros  que vem ao encontro d’O seu 

Deus. Muitos renegam O seu Deus e dizem sempre que a culpa é d’E Deus… porquê Deus não 

nos cura? Pobres desses Meus filhos! Aqueles que morreram estão em um Sítio muito Especial, 

próximo do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Pedi por vós: Quero que sejais guerreiros de Farol de Luz, Meus filhos: não significa pegar em 
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espadas ou pistolas! É ser forte e Apostolo d’O Meu Filho...Meus filhos: quando estejais sãos – 

como dizeis,  – tendes que lutar… tendes que levar O Evangelho dO Meu Filho a todo o mundo 

para que seja conhecido, porque os Homens, estes Meus filhos de agora, já não O conhecem, nem 

O querem conhecer. É a Grande Dor d’O Meu Coração e a Grande Dor d’O Coração d’O Meu 

Filho Cravado em uma Cruz...os Homens ainda “hoje” O Cravam com as suas misérias, ódios, 

egoísmos  e seus poderes. Os Homens não têm perdão, Meus filhos! Mas há um Rebanho  que Ele 

Põe aos Seus Ombros ...hoje Ele É Pastor e sempre É Pastor e não Quer perder nenhuma (ovelha 

ou alma)… Ele Sofre e Chora porque Vem Recolhe-los e eles não O buscam! Ele Vai Buscando 

mas não Encontra, porque esquivam O Amor-de-Amores. 

 

Meus filhos: entrai pela porta estreita, não entreis pela porta larga. As portas largas são do 

demónio! As estreitas, mesmo que tenham cruzes, é a Cruz d’O Meu Filho-vosso Deus e Ele vos 

Dá o cem por um. 

 

Hoje(Domingo) Tirei e Tirarei  muitas almas do  Purgatório entre elas está Manolo, vosso 

Pároco…. Este já está com O Senhor Meu Deus-vosso Deus e tantos Santos. 

 

Pedi por vós, encham-se d’O Coração Do Meu Filho do qual Corre Mel… Corre A Verdade. Ele 

É a Vida e a Ressurreição. Um dia, Meus filhos, também vós Ressuscitareis frente aos Olhos d’O 

Meu Deus-vosso Deus, cantando-Lhe O ALELUIA . A Isso Venho à Terra, Meus filhos!… Não 

só aqui em Farol-de-Luz, mas também em tantos Lugares. Em outras vezes Disse-vos: Trago-vos 

as Minhas Mensagens de Amor para a Conversão dos Homens... Vejo que muitos não tem vontade 

e retiram-se! Só querem Milagres quando os necessitam … mas os Milagres são d’O Meu Deus-

vosso Deus. 

 

Eu Venho animar e a Dizer a todos: – Farol de Luz e ao mundo –  busquem e encontrem O Meu 

Filho de Amor, porque É Ele A Verdade e A Vida...sem Ele não sois nada!  Estarias embrulhados 

e  do lado do demónio.   O demónio faz ver a parte boa do corpo; as mãos e os pés… aquilo que 

faz os Homens ferozes como bestas para conseguir tudo aquilo que os seus corpos desejam e não 

buscarem o Espiritual… não buscarem esse Amor-de-Amores que está Presente em cada instante  

dos homens, mulheres e crianças. Por isso, Meus filhos, tende presente que sem O vosso Deus não 

sois nada...nada...nada! Buscai-O, amai-O, querei-O e Adorai-O. Agora tendes momentos muito 

difíceis, mas voltarão bons tempos outra vez e aí Quero-os guerreiros d’O Meu Coração e d’O 

Coração d’O  Meu Filho a sair pelos contornos, pelo mundo… dizendo a toda a gente: Jesus te 
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Quer...Ele É O teu Deus...Amai-O e Adorai-O. 

 

Meus filhos, Disse-vos que fizesses penitencia, oração e jejum! São tão poucos os que fazem aquilo 

que Eu Mando… mas aqueles que o fazem, verão Os Rostos d’O Meu Filho e O Meu. 

 

Hoje, Eu Estou Contente, muito Contente porque ainda há Homens que Adoram e querem O Meu 

Filho, mas O Meu Coração também está Contente porque há almas que querem O seu Deus com 

muito Amor. Sede Adoradores, mesmo que não podais ir às Igrejas, Adorai O Meu Deus-vosso 

Deus nas vossas casas. Agora tendes tempo de O Adorar em Silencio e em plenidão nas vossas 

casas: não sejais cómodos! Servi O Senhor que vos Dá a Vida todos os dias. Dizei: Senhor, eu 

Amo-Te; – era assim que dizia um dos Meus filhos – mais que as folhas das árvores e mais que as 

areias do mar. Que a minha boca Te Ame, o meu braço Te Ame, o meu coração e o meu corpo Te 

Amem mais que as Estrelas do Céu. Senhor Eu Amo-Te, porque Tu Queres que Te Ame… Tu 

Deste-me esse Amor para voltar a entregar-Te dito Amor. Criaste-me, Senhor,  Fizeste-me Teu 

Filho e filho da Igreja. 

 

Meus filhos: as Orações dos Meus filhos que já faleceram, mas que ficam aí para vosso alimento 

nestas coisas pequenas, mas que são grandes aos Olhos d’O Meu Deus-vosso Deus de Amor. Amor 

com Amor se paga… se vós Amais a sério O vosso Deus, Deus-Meu Deus... Deus vos Ama mais 

que aquilo que vós O podeis Amar A Ele. 

 

Meus filhos: pedi pelos vossos filhos, vossas famílias, vossos amigos e pelos doentes. Pedi sempre 

e  Os Nomes d’O vosso Deus e d’O Meu Filho Jesus estejam sempre nos vossos corações. 

 

Uni-vos a’O Espírito Santo, que Ele vos encha dessa Luz tão Profunda para que tenhais 

Entendimento, Fortaleza de coração, Caridade, Amor e Entendais  as Coisas grandes d’O Meu 

Deus-vosso Deus, que Se Faz Presente todos os dias nas vossas almas… não tenhais medo de falar 

com Ele… Ele vos Espera para que Lhe digais tudo quanto tendes nos vossos corações. 

 

Meus filhos: fortalecei-vos neste  momento de dificuldades, porque todos os Meus filhos, aqueles 

que Amam O seu Deus e querem tomar O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho... há um impedimento! 

Mas fazei caso à Igreja e sede humildes! Se o Papa vos diz que É Real aquilo que veis na Televisão 

– como dizeis – é Autentico, Meus filhos. Hoje fizestes uma coisa preciosa...O Meu Querido Filho 

Veio Aqui a esta Casa de Amor e de Oração... vós sois poucos, mas Veio Totalmente em Corpo, 
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Alma e Divindade… Está nos vossos corações. Digo-vos, aos que estão Aqui e a todos os que 

escutam esta Mensagem! Todos vós Comungastes. Isto porque O Meu Filho Esteve com todos 

aqueles que estiveram em Oração “Espiritualmente”com estes Meus pequenos. 

 

Farol de Luz é Grande e será Grande, Meus filhos; e como vós dissestes, Aqui e noutros Sítios, 

que Orareis na Minha Casa, brevemente haverá um grande acontecimento:  Eu uma vez Disse a 

esta pequena Larva, que Via ali no Prado uma Casa de peregrinação e de doentes. Isto Realizar-

se-há, mas também vos Digo:  Meus filhos, Farol de Luz quer trabalho… tendes que trabalhar! Se 

vos calais e nada fazeis...se não vos moveis,  Aquilo não se Faz. Eu vos Ajudo e Estou sempre 

convosco, mas vós tendes que Edificar A Minha Casa e tudo o que um dia Eu Disse ao Meu filho. 

 

Quero-vos felizes, Meus filhos, e Abençoo-vos. Mas como sempre Abençoa-vos primeiro O Meu 

Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa 

Mãe, Miriam, Maria, Faro de Luz-Faro de Luz-Faro de Luz. Quero-vos muito e até breve. Meus 

filhos: Eu Estou sempre convosco quando vós Me implorais dizendo:  Faro de Luz é preciso isto 

ou aquilo… Farol de Luz Dá-me forças para seguir o caminho...Farol de Luz sou teu filho-ou filha 

que pede Fé, Esperança e Caridade. 

 

Meus filhos, tende presente os Meus sacerdotes, a todos os Meus filhos: não vos esqueçais  deles, 

Rezai e pedi por todos eles, especialmente pelo Santo Padre o Papa, vosso Papa que sofre… está 

sofrendo muito, Meus filhos! Pedi pela Igreja, pedi para que hajam muitos Batismos e pedi também 

por esses monstros que também são Meus filhos, pois fazem estas maldades para aniquilar os 

Homens de boa vontade! Pedi por eles...pedi para que O Meu Deus-vosso Deus Tenha Piedade e 

Se Compadeça deles...pedi por eles.  

 

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

 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


