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1 de agosto 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 1 de agosto de 2020. 

 

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

almas. 

 

Meditar Mateus! 

 

Meus filhos, Venho Chorando e Vestida de Preto – como costumais dizer na terra –  Preto de 

Dor...de morte! Pobres filhos Meus que estais no mundo, sofrendo esta dor.  Mas olhai: se tendes 

a consciência em paz, nada temais. O Meu Criador-vosso Criador, vos Deu a Vida, e  O Meu 

Criador-vosso Criador também a Levará … não tenhais medo, rezai muito  e pedi muito. Ide ao 

Sacrário falar com O vosso Deus! Ele Está muito Ofendido...sabeis porquê?  Porque o mundo não 

O Quer! A Ira d’O Meu Deus-vosso Deus Está sendo calmada pelo Meu Filho e pelo Meu Coração. 

Os Homens não sabem o que fazem, não sabem rezar... não querem ir a Deus. 

 

Olhai: dentro de pouco tempo, muito pouco mesmo, virá a apostasia da Igreja e do Mundo… o 

silêncio total! Serão Sacerdotes que não se entendem uns com outros. Bispos com Bispos… 

Cardeais com Cardeais.  É forte e doloroso que Eu, Vossa Mãe, Venha Dizer-vos esta Mensagem, 

mas  há bastante tempo que Eu em todos os Lugares do mundo, pedi Oração, jejum, penitência e 

confissão.  Estas penitências agradam ao Meu Deus-vosso Deus. Quantos e quantos filhos Meus 

fazem jejuns, penitência, confissão e vão ao Sacrário? Os Meus filhos jovens estão a perder-se, 

porque estes Ministros não os dirigem e estão postos na terra para os atrair ao caminho da Fé, do 

Amor e da Esperança.  Vivem desorientados   porque não veem um horizonte. 

 

Meus filhos, vós que sois abençoados pelo Meu Criador-vosso Criador para para que sejais 

Ministros e levar estes filhos ao Rebanho, convertei-vos. Convertei-vos, Meus filhos, deixar as 
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coisas do mundo e buscar O vosso Deus… suportai  e levai a Cruz d’O Meu Filho ...implantar nas 

vossas Igrejas um coração limpo e puro para atrair os Meus filhos todos ao Rebanho d’O Meu 

Deus-vosso Deus...o  mundo não quererá (isto)! Mas vós não queirais opulências, vícios, misérias, 

bebedeiras, ódios, mentiras e enganos.  

 

Vos ocultais na mentira e quereis ser bons diante dos Homens e levais uma alma má...enganais, 

enganais! Vos estais enganando a vós mesmos, mas ao Meu Deus-vosso Deus não se pode enganar. 

 

Meus filhos: pedi muito pelos moribundos...por aqueles que vão morrer e pelos que estão 

morrendo, que a Misericórdia do Meu Deus-vosso Deus Tenha Misericórdia de todos eles.  

João, Meu filho, como estás na Mesa d’O Meu Senhor, Meu Deus e Meu Pai… que grande fostes 

na terra; já és grande no Céu!  (parece que Se Refere a um sacerdote Espanhol, falecido em Julho 

de 2020). 

 

José, Português, tu também estás nas Moradas Celestiais. 

 

Francisco e Jeremias: ainda tendes que pedir por eles... apesar que já estão salvos, a família tem 

que pedir por estas almas que já estão próximas das Moradas que O Meu Deus- vosso Deus 

preparou  para todos os Homens. Vós também tendes que pedir por vós próprios... Meus 

filhos:(dizei) Senhor, quero encontrar-Te para estar sempre a Teu lado… Senhor, Amo-Te sobre 

todas as coisas, Tira-me daquilo que me estorva, e que despreze sempre o demónio.  Senhor, que 

Tu sejas sempre a minha Bandeira.  

 

Meus filhos: ser Santos como o Vosso Pai Celestial É Santo! Tantos filhos dizem que é impossível 

ser Santo como uma Rosa de Lima, um Francisco de Assis, O um Padre Pio...Meus filhos: eram 

homens e mulheres com vós, mas tomaram a sua cruz e foram caminhando com a Cruz Do Meu 

Filho e diziam sempre: seja feita a Tua Vontade e não a minha. Há muitos homens que põem a 

própria vontade à frente da Vontade de Deus…  isso é mau! 

 

Meus filhos, filhos de Farol de Luz e do mundo inteiro, fazei penitência, jejuai, confessai-vos, 

amai O vosso Deus mais que tudo, mais que tudo, porque Ele é O vosso Criador e Senhor. 

 

Quero-vos e Amo-vos e mais uma vês Vos Digo: não tenhais medo… aquele que tem medo, é 

porque não tem a sua consciência tranquila.  
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Meus filhos: se estais mesmo na Graça do Meu Deus-vosso Deus, a quem vais a temer? A morte 

tem que vir, se Deus vos chamar neste momento, tendes que estar alegres e contentes,  se tendes a 

alma limpa e pura em consciência. 

 

Segui caminhando no Amor e voltai a esta Casa-vossa Casa Farol de Luz, não sejais preguiçosos, 

porque a  preguiça é má e é do demónio. Obrigada, Meus pequenos, todos aqueles que vindes 

todos os meses a rezar Comigo e pedir pelos pobres pecadores. Aqui Comigo estão muitos Santos 

como sempre, tantos Santos e Santas, hoje especialmente estão Francisco e Jacinta, pedi-lhes a 

estes meninos de Amor, que acabaram a guerra com as suas orações, e vós com as vossas orações 

também podeis terminar com este vírus mau. 

 

Meu Deus-vosso Deus está aqui Vendo o que fazeis, se vos ajoelhais a pedis por estas coisas que 

estão a acontecer no mundo!  

 

Meus filhos, pedi-Lhe ao vosso Deus-Meu Deus que tenha compaixão do mundo e que termine 

esta maldade, Digo-vos que brevemente, uns anos, virão estas coisas que vos Disse ao princípio, 

apostasia: o silêncio da Igreja desde há algum tempo... mas os conflitos quem os vão sentir são 

vocês, os católicos, cristãos, quando vejais que a Igreja perdeu a sua firmeza e incluindo a 

confissão... pedid muito para que isto não aconteça e que a Ira do Meu Deus-vosso Deus acalme 

com as vossas orações. Mas isso sim, tendes que encher as Igrejas, não tenhais medo, ide 

caminhando passo a passo, mas com força e dizei: “Jesus Estai ao Meu lado, quero-Te Jesus, 

acompanha-Me, leva-Me Contigo no Teu Coração”.E tu, e tu, e tu, Meus filhos: fazei um Sacrário 

nas vossas almas, para que More sempre O Meu Filho de Amor, a Trindade e O Meu Coração. 

 

Amo-vos muito e Digo-vos Adeus, Adeus Meus filhos, com O Meu Coração cheio de Dor e 

Lágrimas por tantos filhos que morrem em pecado grave! Eu, O Meu Filho e Deus Pai, Queremos 

Salva-los. Mas eles estão agarrados a vida desordenada... maldade, avareza, luxuria. 

 

Maldade e mais maldade e isso não pode entrar no Céu, Meus filhos!  Meus filhos, no Céu entra a 

pureza, por isso vós deveis ser prestáveis, bons e irmãos e compreensivos com todos aqueles que 

vejais. Levai sempre levando em nome o Nome do Meu Filho nos vossos corações. 

 

Agora vos Abençoo, Meus filhos, mas como sempre (Abençoa-vos) O Meu Deus Pai Criador, O 

Meu Filho de Amor, O Espírito Santo, Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam Coração 
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de Maria Farol de luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

 

Vinde Meus filhos, enchei-vos das Graças da Trindade e da Graça d’O Meu Coração cada primeiro 

sábado do Mês. Estou muito Contente, porque vocês sois os Meus filhos guerreiros que vindes a 

esta Casa Minha Casa, que é vossa Casa. 

 

Adeus filhos...  

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


