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6 de junho 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 6 de junho de 2020. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: Eu Sou a vossa Mãe de Luz, Dou Luz aqueles que Me pedem Luz. 

 

 Venham pedir-Me Luz, Meus filhos de Farol de Luz e do mundo inteiro...quantas vezes Eu Tenho 

dito: Alerta, Humanidade... Alerta, Humanidade... Alerta Humanidade!...Os Homens não 

compreendem  nem querem esta Mensagem que Eu Dou para o mundo inteiro. Isto que a 

Humanidade está a passar, já vós sabeis, porque Eu vos Disse “anteriormente” é obra dos Homens 

e de satanás: mas, Meus filhos, não tenhais medo! Sabei que todos os que morreram e os que vão 

morrer, vão para o Céu!… Eu já vos Disse que são Mártires, porque tendes medo? Meus filhos: 

não é melhor que estejais no Céu, que na terra? Meus filhos: que deixareis na terra? Se não fordes 

capazes de vos sacrificar com penitências...com jejum, de estar com os pobres, de visitar os doentes 

e de tirar do corpo para dar aos outros sem vos custar nada...porque quem dá só para dizer eu dou 

está enganado! Meus filhos: recordai-vos da viúva, que deu tudo o quanto tinha à Igreja! Vós já 

precisais ser mais inteligentes...tendes que vos pôr no Trono d’O vosso Deus...ajoelhai-vos e rezai 

desta forma: Senhor... Deste-me tudo, e tudo é Teu! Porquê tenho que armazenar? Porquê tenho 

que dizer isto aos meus filhos, e aos outros também, se afinal fica cá tudo, Meus filhos! Buscai as 

coisas da alma...buscai o Céu. Filhos de Farol de Luz que Me escutais nestas Mensagens que Eu 

Trago à Terra: deixem-se das coisas do mundo...que coisa é mais importante que o vosso Deus? 

 

Aqueles que não deixarem pai, mãe e os filhos para virem ao Meu lado, de pouco lhes servirá 

dizerem que teem o Céu já ganho, porque preferiram as coisas Humanas...as coisas da Terra. 

Despojai-vos, vesti-vos de saco, Disse-vos tantas vezes em Farol de Luz, quando começaram as 

Minhas Aparições, vesti-vos com saco, pobreza, pobreza, vivei a pobreza, amai a pobreza porque 

tudo o que tendes, vos foi dado pelo Meu Deus-vosso Deus, mas Deu-vos para administra-lo bem. 
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Não ameis a luxuria: olhai que a tentação está próxima, mas para combater a tentação tendes O 

Meu Coração e O Coração Do Meu Filho! Se os buscais “Os Nossos Corações”, sempre estaremos  

convosco. 

 

Sede santos, Meus filhos como O vosso Pai Celestial É Santo. Já vos Diz O Meu Filho no Seu 

Evangelho que é a Sua Palavra, cumpram a Palavra do Meu Filho, levai os sentimentos Do Meu 

Filho, amai O Meu Filho mais que tudo e que todos, Meus filhos. Buscai também a fraternidade, 

buscai o Amor a sério, sem malícia, sem nada que vos perturbar mas que vos saia da alma que O 

Meu Deus vosso Deus, vos Deu para estar limpa. Tantas vezes vos tenho Dito: carros, vestidos, 

dinheiro, joias, móveis, não entram no Céu… no Céu entra a Pureza e vós, Meus filhos pequenos! 

Eu Sei que vós todos sois muito bons, mas tendes que tirar o orgulho e esse ego que tendes.. quereis 

saber mais que os outros e estar no primeiro lugar… baixai-vos, mortificai-vos, mesmo quando 

tendes a razão e o outro não vos a dá! Dai-lha e pedir por essa pessoa, pelo teu irmão que está 

enganado. 

 

Fortalecei-vos com O Corpo e O Sangue Do Meu Filho; hoje é um dia muito grande, é o dia do 

Corpo e Do Sangue Do Meu Filho! Não sejais preguiçosos para ir ao Sacrário do Meu Filho… não 

sejais cómodos, fazei como os primeiros cristãos que estavam todos unidos e punham tudo numa 

arca para que todos tivessem comida.  Trabalhavam e estavam unidos! porquê agora não acontece 

a mesma coisa? Porquê agora quando ides aos Templos Do Meu Filho não vos olhais na cara e 

nem um sorriso tendes. Quando saís para fora, metralhais, julgais e matais com a boca os vossos 

irmãos? Não julgueis, Meus filhos, porque somente O Meu Deus-vosso Deus Julga. 

 

Fazei-vos pequenitos, fazei-vos nada!  Ide caminhando devagar mais seguro. Deus está ao Meu 

lado. O Meu Deus está Comigo.  Senhor, O que me falta? Se te tenho a Ti nada me falta, nem ouro, 

nem dinheiro, nem vestido, nem casa.  Porque o Meu Deus-vosso Deus vos Agasalha a todos. 

 

Olhai para esses Continentes: são tantos os Meus filhos, pequenos e grandes, que morrem de fome 

todos os dias e estais preocupados porque no mundo estão morrendo por um vírus satânico e não 

vos veis e não vos falais e não estais mudando os vossos corações; porque Meus filhos Já vos 

Disse: se não rezais e não fazeis penitência, o que virá é Divino e então será o choro dos Homens, 

a dor, o pânico e o morrer de susto. A Igreja Meus filhos, está num silêncio; e estão comunicados 

uns com os outros, não estão unidos e desfazem muitos deles; por isso em outras vezes vos Disse: 

porquê não há vocações sacerdotais e religiosas? Porque deixaram de rezar, porque não há quem 
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reze, porque não há quem se sacrifique, porque gostam mais do pecado, do aborto, da soberba e 

da avareza...  por isso O Meu Filho Tem uma Dor muito grande no Seu Coração igual que Eu e 

Viemos Chorando. Por isso Eu Apareço no mundo inteiro Dizendo o mesmo: “rezai pela conversão 

e para que terminem as guerras e o ódio... para que terminem também estas coisas entre vós: às 

vezes matais-vos com a língua... e como vós dizeis e sabeis, matais com as mãos as vossas esposas 

e aos vossos maridos. Tendes instinto criminal.  Meus filhos: isso acabaria se vós rezasses noite e 

dia e estivesses sempre com todos os vossos sentidos no Céu! O Meu Deus-vosso Deus é 

Misericórdia, mas Juiz também, Meus filhos. Aspessoas na Terra quando morrem, já estão no Céu, 

na Casa do Pai; sim, Meus filhos, mas são muitos, muitos milhões, que vão para o inferno, porque 

não souberam levar o amor e acreditar em Deus que os Criou. 

 

Meus filhos, Amem-se e Abençoem-se uns aos outros; onde haja ódio ponde amor; fazei o pedido 

do Meu filho Francisco… ele era rico e deixou tudo, ia vestido de saco, descalço, muitos dias não 

comia, mas chegou a meta, a essa meta final que é a Casa do Pai, a Casa da Eternidade. Pensai 

nisto; alerta Humanidade! Porque aquilo que vem e o que virá, se vós Homens, Meus filhos do 

mundo não rezarem, virão coisas muito fortes, muito desagradáveis, e também virão vírus, já vos 

Disse isto há vários anos. 

 

Meus filhos, isto é para vós meditardes, mas não vos assusteis, porque quem acredita e ama O seu 

Deus está Salvo... está no Céu! Vós tendes que rezar e pedir muito por vós mesmos, também por 

aqueles das vossas famílias e pedir que se acabe isto na terra! Deus, Meu Deus-vosso Deus Tem 

Poder Absoluto. Ele Pode Fazer esse pequeno ou grande Milagre. Ele em Sua Vida e no Seu Ser 

Tem tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, e por causa de todos os que rezam e estão 

ao lado do Meu Senhor-vosso Senhor, haverá clemencia e será menor, a ira do Meu Deus-vosso 

Deus. 

 

Continuai lutando por Farol de Luz, em breve Estaremos juntos, mas também os Homens tem que 

ver nisto e há que obedecer, há que ser práticos e obedecer à igreja e também aos vossos governos, 

“Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Por isso O Meu Deus-vosso Deus e O 

Meu Coração e O Coração d’O Meu Filho e O Espírito Santo, Meu Esposo, vos Dizemos hoje: 

“Pedi por todos os Homens da terra, pela sua conversão e vossa conversão... pedi clemência para 

acabar tudo isto que há na terra, que foi posto por satanás”. 

 

Meus filhos, reparai que tendes estado com os templos fechados, agora os Homens tinham que 
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buscar mais a Deus, aqueles que são de Deus; claro, Meus filhos, aqueles que amam a Deus! Mas 

assusta entrar nos Templos... claro que nos templos também podem existir vírus e todas essas 

coisas. O que vos importa a vós, se morreis na Graça d’O Meu Deus-vosso Deus? A morte chega 

no momento que ninguém sabe,  por isso vos Disse no princípio, que eram Mártires e que estavam 

muito próximo do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos, os que morreram, não morreram pois estão ressuscitados, estão vivos com o Pai, Meu 

Pai-vosso Pai... gostam e estão contentes, estão na Glória e vós tendes que merecê-la… porque 

quando termine este vírus, o mundo fará as suas correções, também com as suas coisas que vós 

estais no mundo e estais a ver. Vão vir coisas más, pecado e mais pecado; e vós se não tendes 

arrependimento e estais na graça do vosso Deus não penseis, Meus filhos, que vais estar no Céu: 

pedi sempre a Misericórdia d’O vosso Deus-Meus Deus,  Ele vos Ajudará, mas vós tendes que pôr 

a vossa parte...cumprir os Mandamentos e nada de preguiça.  Meus filhos: ide a Igreja, tomai o 

Corpo e o Sangue do Meu Filho… confessai-vos não somente uma vez por ano, mas sim, vós digo: 

se não forem todas as semanas pelo menos uma vez por mês, e fazei memória dos Corações do 

Meu Filho e d’O Meu. Nós Viemos Salvar-vos e Estamos Salvando as almas, mas muitos não 

querem porque se escondem e vão para longe do seu Senhor. Dá-Me muita Pena e Choro por todos 

aqueles que se condenam… eles se condenam porque por muita Misericórdia, Meus filhos, por 

muita Misericórdia, mas se não há essa dor do pecado e esse dizer: Senhor Perdoa-me porque sou 

um pecador (nada feito). 

 

Meus filhos, atenção ao que vos Digo: estais contentes e alegres porque vós se amais a sério Os 

Corações d’O Meu Filho e O Meu Coração, especialmente a’O Meu Deus-vosso Deus vos 

salvareis. Não tenhais medo, não tenhais medo, ide Pregando e falando d’Os Corações d’O Meu 

Filho e d’O Meu; é isso que vos Digo hoje, tomai sempre O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho 

para que tenhais Vida; deixai-vos já das coisas do mundo, buscai as coisas de Deus, pois são essas 

as coisas que tendes de ter e levar quando um dia fordes chamados pelo nosso Deus, vosso Deus-

Meu Deus… que leveis os braços e mãos cheias de amor, de Alegria e Pureza. 

 

Meus filhos: agora Abençoo-vos, mas como sempre Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador, O 

Meu Filho Salvador, O Meu Esposo, Espírito Santo Santificador e Eu vossa Mãe Farol de Luz, 

Farol de Luz, Farol de Luz. 

 

Adeus pequenos, brevemente estaremos reunidos em Farol de Luz, mas isto também depende dos 
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vossos governantes. 

 

 

Agora Nossa Senhora Dirige-se ao vidente: 

 

Olha pequeno os sequazes do Meu filho o Papa, repara, Alemães, Suecos, Espanhóis, da América: 

estes querem destruir o Coração do Papa, Meu Papa, Meu filho. Eu também chamo-lhe Papa, 

porque é o Papa de todos os Homens. O Meu Filho o fez Papa (juntamente) com a Trindade… Eu 

Estou Dentro. Meu filho, reza muito e pede muito por Ele porque o querem aniquilar… Apesar de 

muitos Cristãos estarem desnorteados e querendo também aniquila-lo. A maçonaria está também 

dentro da Igreja e muitos filhos que comungam o Meu Filho e seu Deus, estão contra o Papa… o 

Papa é santo, Meus filhos, querei-o. Meu filho se te dizem que o Papa é mau, ou que não é Papa, 

reza por essas  pessoas. 

 

Os Homens não sabem se o Papa é santo ou não. Porquê julgam tanto o Papa? Também julgaram 

a João Paulo, a Paulo VI, a todos os Papas e hoje todos são santos, se a Igreja os fez santos é 

porque o Céu e a Igreja estão unidos. 

 

Não critiqueis, o Meu filho: e vós, Meus filhos, também não. Pedi e rezai muito por ele, é um 

crucificado, e sofre muito pelas incompreensões dos Homens. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


