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4 de julho 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 julho de 2020. 

 

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

almas. 

 

Meditai Jeremias, meditai este Livro porque nele encontrareis a Sabedoria do Meu Deus-vosso 

Deus.  

 

Olhai: Estou Alegre, porque Estou Aqui com todos vós... sois os Meus filhos que tantas vezes 

tendes vindo rezar ao Meu Coração, mesmo – “neste tempo” –  rezando nas vossas casas; mas Eu 

quero-vos Aqui na Minha Casa de Amor… Obrigada Meus pequenos. Estou Triste também e 

Venho de Preto por morrer tanta gente, mesmo sendo Mártires, mas há gente que morreu de “morte 

natural” e alguns destes condenam-se, Meus filhos... o pecado está patente no mundo e vós que 

sabeis rezar e pedir, não rezais nem pedis, por esses Meus filhos que estão desvariando e estão 

fazendo o mal no mundo, sobretudo para as suas almas! Isto será o declive e virá tudo o que o Meu 

Deus-vosso Deus Disse: no mundo passarão coisas muito más, isto foram coisas feitas pelos 

Homens mas o Divino será doutra maneira, assustarão-se os Homens quando vejam a Luz do seu 

Deus e então já não poderão retroceder e pedir perdão, porque tiveram um tempo para se 

arrepender...  pelos seus gostos, prazeres e maldades veem-se no inferno, Meus filhos... apesar de 

que hoje não falam no inferno! Não lhes interessa falar do inferno.  Meus filhos, apesar que muitos 

dizem que o purgatório e o inferno são cá. Não, Meus filhos! O Céu é Amor e Felicidade, e o 

inferno é condenação e sofrimento para toda a eternidade. O Maior sofrimento que estas almas 

têm é:  eram Meus filhos como os outros, e nunca mais poder ver O seu Deus-Criador. Por isso, 

Alerta Humanidade, Alerta  porque Eu e O Meu Filho Estamos avisando no Mundo, para que o 

Mundo se converta e vá aos Nossos Corações pedir perdão... mas Eu Digo-vos, Meus filhos: que 

não é só ao Meu Filho e a Mim, que que tendes que pedir perdão... mas perdoai-vos a vós próprios...  
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vós tendes que vos perdoar, tendes que vos amar, tendes que tirar ódios, quezílias, rancores, 

cóleras. Não blasfemeis, não julgueis e não amaldiçoeis. Há muitos filhos Meus que são prediletos,  

que estão detestando o Papa. Há sectários que antes eram amigos do seu Criador e agora são filhos 

do demónio. Quem são eles para julgar ao Meu querido Papa-vosso Papa? Sabeis que sempre que 

há um Papa, não vem somente O  Deus Pai, mas sim, a Trindade total, fazer o Papado! Os Homens 

estão agonizando na maldade, não querem a Verdade, a Caridade e a Humildade. Meus filhos não 

julgar – e muito menos – um Santo de Deus-Meu Deus-vosso Deus… porquê os Homens teimam 

em fazer estas maldades? A maçonaria por um lado – aqueles que estão em contra d”O seu Criador 

– aqueles que têm ódio,  aqueles que têm poder e nada querem. 

 

Meus filhos: vós amai-vos, querei-vos e fortalecei-vos.  Dei-vos umas datas... 2060 e 2035: fazei 

caso destes números! Estes números são do Céu, não são dos Homens. Meus filhos: convertei-

vos… este é o momento de estar sempre na Graça d”O vosso Deus-Meu Deus! Tudo o que sair 

das vossas almas, seja Bom e seja Caridade verdadeira. Amai-vos e fortalecei-vos uns aos outros 

e pedi pelas vocações sacerdotais...que O Meu Deus-vosso Deus Mande sacerdotes à Terra, porque 

este caminho que o mundo leva, é agonia, incluindo a Igreja d”O Meu Filho!  Muitos filhos Meus, 

não produzem, nem levam os seus filhos ao seu Deus. Meus filhos, arrependei-vos...vinde a Este 

Lugar que é Minha Casa-vossa Casa... Eu vos Aliviarei! Pedi-Me...não vos canseis de pedir, 

porque num, ou outro Dia, O Meu Deus-vosso Deus Fará o que trazeis nos vossos corações, sempre 

que seja bom. Pedi pelos doentes e pela união das famílias...pedi para  que não hajam abortos, mas 

sim coisas boas. Não peçais dinheiro e conforto...não peçais saúde. Deixai que Deus seja Deus, 

que Faça as Suas Coisas...que Faça O que Queira! Estais regidos pelo Meu Deus que vos  Criou e 

tendes que O Louvar e Adorar...ajoelhai-vos! Sobe O Meu Filho e Eu, – Disse-vos várias vezes – 

Gostamos que tomeis a Comunhão na boca...ide às Igrejas onde os Meus filhos dão a Comunhão 

na boca, mesmo que seja longe, ide lá, pois O Meu Filho e Eu Ficamos muito Contentes...ninguém, 

ninguém no mundo pode receber O Meu Filho nas suas mãos! Digam o que digam, Meus filhos, 

se amais a sério A Divindade, recebei a Comunhão na vossa boca...a Igreja não proibiu que seja 

dada a Sagrada Comunhão na boca e atualmente  a maioria dos Meus filhos não querem dar a 

Comunhão na boca! Virão doenças e outras coisas más … como é possível – Eu também o Digo, 

porque Sou vossa Mãe – se Eu Estivesse ainda na Terra, e Tivesse que Tomar a Comunhão, O 

Meu Filho do Coração, Eu O Receberia na Boca...mesmo que Sou Graça! Mesmo que Sou 

Trindade...Sou A Filha/ A Mãe/ A Esposa d”A Trindade. Vós, Meus filhos, fortalecei-vos a sério 

e ide onde vos deem a Comunhão na boca...há muito quem diga que isto das doenças. Recebeu-se 

a Comunhão na boca desde crianças e não passou nada de mal...pensais que Deus-Meu Deus-vosso 
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Deus vos vai Adoecer? Claro que não! Porque Deus Rege todos os corações dos Homens e Quer 

o seu Bem...por isso não tenhais medo deste vírus, Meus filhos: o medo é diabólico...o demónio 

entrou nos corações dos Homens; se vós tivesses um bocadinho de Fé –  mesmo pequenino –  O 

vosso Deus-Meu Deus Estaria convosco e Estará convosco.  Ir a Deus, não tenhais medo, porque 

Eu vos Digo: muitos já morreram – uns santos e outros não – mas já estão lá, desfrutando das 

Moradas Celestiais… porque Ele os levou porque foram levados pela maldade dos homens e do 

demónio; não tiveram tempo de dizer Senhor! Por isso O Meu Deus-vosso Deus os levou e levará 

a todos aqueles que de verdade morrem nestas circunstâncias ... Mártires.  Ânimo, Meus filhos, 

fortalecei-vos não tenhais medo... como “disse” o Meu Filho João Paulo II – vos recordais –   não 

tenhais medo ir a Deus,Buscar Deus confortai-vos com Deus, Ele É a Vida, E Ele quem Dá a Vida, 

e a Tira quando Quer: por isso tende confiança Nos Corações Do Meu Filho e Meu. Meus filhos 

o medo é dos covardes… tende prudência, mas medo não. Se o Senhor Meu Deus-vosso Deus 

Chama, Bendito Seja, porque os que já estão morando no Céu já estão cantando o Aleluia Ao Seu 

Deus Criador e nós temos que merecer na terra, os que ainda estamos e temos que fazer Penitência, 

Oração e Jejum e Digo-vos hoje e a todo o mundo que: a determinada hora (seis da tarde) tenhais 

em vossos corações todas essas almas que O Meu Deus-vosso Deus vai levar para o Céu, porque 

essas almas, quando estiverem no Céu vão pedir por todos aqueles que pediram por elas. Rezai 

dez Avé Marias às seis da tarde vos Diz a vossa Mãe Farol de Luz, ao mundo inteiro! Fazei-o: 

porque assim salvareis muitas almas e neste mês tende presente o Meu dia, dia de Nossa Senhora 

do Carmo, que Eu vou ao Purgatório retirar milhares de pessoas, filhos Meus para os levar já 

santificados às Moradas. 

 

Agora Meus filhos Quero-vos e Estou-vos Agradecida por estardes aqui Comigo. Fortalecei-vos 

no Amor: Sacrário… Sacrário...Sacrário. Que pena tem O Coração Do Meu Filho e O Meu 

Coração por Estarem fechadas as Igrejas nestes meses e O Meu Filho sozinho nos Sacrários do 

mundo. Pedi  para que isto vá melhorando e não se vaziem as Igrejas pelo medo dos Homens. 

 

Meus filhos agora Digo-vos Adeus. Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador, 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. Também Quero Dizer a estes Meus filhos Portugueses 

que sigam lutando e sem medo. Farol de Luz vai com eles, dizei isso a todos: aos que vem aqui e 

aos que vão vir, que A Sua Mãe os Espera  com o Coração cheio de Alegria e cheio de Bênçãos, 

Meus filhos. Adeus pequenos Adeus filhos. 
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(ao Vidente) 

Meu pequeno, pequena larvazinha...há uns anos que Eu te Disse: que Aqui seria feita uma casinha  

para os doentes, e para aqueles que por aqui passem... emigrantes. Eu Quero que vós trabalheis 

por esta Obra-Minha Obra  para que Esta seja Realizada. Vós pedi também aos Nossos Corações, 

O Do Meu Filho e Meu  Coração que tudo o que Eu Disse e Digo seja feito. Mas tendes que ser 

muito bons, humildes e desprendidos. 

 

Fazei muita  Oração  para que os corações se calmem, vejam a Verdade e para que Este Santo 

Lugar seja uma realidade muito em breve. Tu, Meu pequeno continua pedindo e rezando pelos 

teus irmãos. Ser humilde...ser pobre...não queiras nada, a não ser o que venha dessas mãos 

generosas, para que tu “juntamente” com outras mãos ajudem os desamparados. Mas vive a 

pobreza, Meu filho...não tenhas nada...ser nada! Continua caminhando no amor e para o Amor. 

Sim, Eu Fortifico o teu coração e O Meu Filho Coloca-te em Suas Mãos para que tu sigas este 

caminhar e Esta Obra que é  Minha, Farol de Luz! Um dia na estrada, Eu Mostrei-te tudo aquilo 

que aconteceria nesta terra...começastes do nada e já sois muitos... Farol de Luz é conhecido já no 

mundo inteiro, – mas não é coisa tua –  Meu filho… é Coisa do Céu e do Meu Coração! Porque 

esta terra EU a Quero e também Quero aqui uma Santa Casa para o que vos Disse e te Disse. 

 

Tendes que vos apoiar uns aos outros e ir caminhando a esse encontro. Estar unidos com os pobres   

nesta terra que é Minha Terra. Adeus pequeno.  Adeus pequeno.     

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


