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5 de setembro 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 5 de setembro de 2020. 

 

Tantas coisas que Vos estão dizendo os Teus filhos...Ajuda-os, fortalece os seus corações Para que 

todos eles vão ao Sacrário d’O Teu Filho de Amor que Está abandonado nos Sacrários do mundo… 

 

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

almas. 

 

Meus filhos, meditai Lucas, ao Meu filho Lucas. Meus filhos: abri o Evangelho todos os dias para 

vos amamentardes com A Palavra d’O Meu Filho, para que tenhais Vida nas vossas almas...sede 

valentes...não tenhais medo,  porque o medo é de satanás...Eu Disse, antes, que isto veio por 

satanás e pelos Homens...mas O Meu Deus-vosso Deus Está Esperando que vos ponhais de joelhos 

e pedir perdão, para que Ele Elimine esta tormenta de maldade! Meus filhos: Quem Pode eliminar 

tudo isto É O Meu Deus, vosso Criador, Meu Deus Criador-vosso Deus Criador. 

 

Vinde Aqui À Minha Casa de Farol de Luz, Dou-vos tantas Graças...hoje mesmo tiveste a 

Eucaristia... O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho nos vossos Corações! Meus filhos, que Coisa tão  

Grande...peçam nas vossas Orações para que se repita, porque se vós pedis, Eu Trarei a este 

Sacerdote e a muitos Sacerdotes, mas tantas vezes vos Tenho Dito que tendes que trabalhar por 

esta obra. Não tenham ódios nem rivalidades uns com os outros, se quereis amor e tendes amor, 

tendes que dar amor. Deixai-vos de hipocrisia porque o demónio ronda os corações de todos os 

Homens, e quer dividir; quer separar-vos  Do Meu Filho, que É O Amor-de-Amores. Não tenhais 

medo, não sejais preguiçosos para as Coisas D’O vosso Deus. Lutai e levai a Palavra D’O Meu 

Filho ao mundo, vós não tenhais brigas com marido- esposa... filhos- filhas. Reparai… numa casa 

quando um filho ou uma filha crê no vosso Criador... Meu Deus-vosso Deus e os outros não 

acreditam, tendes que ser astutos e dirigi-vos a um quarto solitário e rezai e pedi por esse familiar 
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que não crê!  Não se forme uma discussão entre vós, nem levanteis a vós. Buscai a humildade, 

porque humildade é santidade: fazei-vos Escravos do Senhor, como Eu me Fiz Escrava do Senhor! 

Vós também podeis ser escravos sempre e quando vocês amem a sério o vosso Deus. O trajeto é 

longo e doloroso, tendes que ter muitas cruzes, mas se essa cruz a assimilais e a levais com amor 

e paciência e humildade, serão coisas pequenas, pequenas cruzes, mas ao final essas cruzes que 

passastes neste mundo, no Céu serão recompensadas. O Meu Deus-vosso Deus vos recompensará 

o cem por um. 

 

Meus  filhos: recordai-vos dos sacerdotes, também bispos e cardeais, pedi por eles, para que sejam 

valentes e não estejam divididos… ai daqueles que não cumpram com o seu ministério e assim 

como Digo a vós: se não fazeis as coisas bem neste mundo e por amor ao vosso Deus, tudo será 

nada. Meus filhos, por isso desde hoje, ide ao Sacrário – tantas vezes vos Tenho Dito – ide ao 

Sacrário buscar o vosso Deus, falar com o vosso Deus, meditar com o vosso Deus, louvar O vosso 

Deus, Meu Deus vosso Criador. Meus filhos, o monte é alto, tantas vezes vos Tenho Dito, O Meu 

Filho de Amor Está no Pico com os Braços abertos Esperando-vos, mas não olheis para trás, 

porque o mundo enche muitos corações e não chegam lá ao Alto... descem para se perderem e irem 

para o inferno. Vos Tenho Dito tantas vezes que façais os primeiros sábados de mês, e agora mais 

que nunca vos Digo: metei-vos na oração e falai com o vosso Deus... Ele Escuta e Está Esperando-

vos para lhe dizerem tantas coisas, das vossas vidas, os vossos problemas, as vossas desgraças, as 

vossas alegrias e as vossas lágrimas, Ele Escuta sempre e sempre, dá um alento a todos os Seus 

filhos que o amam e que o buscam. Isto é Faro de Luz, vossa casa, Minha casa, mas Volto a Dizer 

novamente: isto irá para a frente se vós trabalhais com amor, prudência e estar todos juntos... nada 

de rancores nem cóleras; ser justos uns com os outros, amáveis. Não escutas-te a Palavra do Meu 

Filho hoje? Tirar as coisas más de dentro de vós... para o Céu vão aos humildes, não vão os 

corações que estão em pecado, no Céu não entra o pecado, entra a alma pura… Meus filhos, se 

quereis entrar no Céu, tendes que deixar o mundo, a soberba, as avarezas e o eu.  Meus filhos, não 

Vos Estou ralhando Estou a Dar-vos os ensinamentos que vos trás o Meu Coração neste dia, escutai 

as Mensagens, meditai-as, e fazei o que vos dizem  as Mensagens. Que vos dizem as Mensagens 

do Meu Coração? Amor! Amor, amor, Sacrário, Sacrário, Sacrário. Vós tendes que pôr da vossa 

parte, onde houver ódio, dar amor, onde não haja luz pôr Luz,  tendes que amar-vos porque senão 

o Céu está longe de vós. Meus filhos, Eu Venho aqui a Querer-vos e para Amar-vos e Entregar-

vos O Meu Coração. Sejam fortes não sejam preguiçosos a preguiça é do demónio. Sejam amigos, 

abraçai-vos deixai as coisas más, que o demónio entra, ele entra pelos sentidos e acaba por 

esfarrapar os corações. O Meu Deus-vosso Deus Espera com os Braços abertos, mas Quer corações 
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contritos, não mais discussões, insultos. E agora pedi por tantas mortes que há no mundo com este 

vírus , que foi trazido pelos Homens e pelo demónio, tende presente como antes vos Disse: Deus 

não aguenta com estas coisas… Deus está com os que se portam bem, com os que têm os corações 

limpos. Não tenhais medo por este vírus, sede fortes, porque o Meu Deus-vosso Deus leva as almas 

que morrem com este vírus, são mártires, estão salvas porque não têm nenhuma culpa, esta morte 

foi provocado pelos Homens e principalmente por satanás.Continuem vindo a esta Minha Casa de 

Amor...Eu vos Amo, a vós, Meus filhos de Espanha, aos Meus filhos de Portugal e aos Meus filhos 

do mundo inteiro!Meus filhos, não esqueçais de fazer os primeiros sábados...e as primeiras sexta-

feiras de Mês! O mundo de hoje necessita de muita oração. Hoje Venho Vestida de branco, pois 

como sabeis, estes dias são dias Do Meu Coração.  Fátima... Guadalupe e tantas imagens da 

Virgem (como dizeis) em advocações diferentes; Faro de Luz! Venho Descalça, mas Venho com 

alegria, apesar das Penas Do Meu Coração por muitos e muitos homens e mulheres que 

diariamente se condenam por não amar O seu Deus. Ai daqueles que desprezam O seu Deus e não 

dizem ao Senhor: Senhor lembra-te de mim que sou um pecador e pequei contra O Teu Divino 

Coração. Por isso vós tendes que humilhar-vos e rezar mais e  mais… Meus filhos não sejais 

preguiçosos para ir à Igreja cumprir aquilo que Meu-vosso Deus pôs nos vossos corações... Amar 

a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 

 

Meus filhos, Amo-vos… Amo-vos  vede também vos Digo:  estão Comigo, Teresa de Calcutá e 

Gregório Magno! « à três dias foi o seu dia»...Alem disso, em certa ocasião, em uma Mensagem 

Pedi que fosse feito um quadro, para que o tenhais porque ele é o vosso Diretor e vosso protetor: 

Meus filhos se podeis, fazei-o e trazei-o Aqui. Comigo… na Minha Presença estão Rosa de Lima, 

Clara, Teresa dos Andes, Teresinha  do Menino Jesus, Teresa de Jesus, Cleófas, Santo Ambrósio, 

os Apóstolos que estão ao Meu lado, e tantos Anjos que estão Aqui ao Meu lado, e tantos Anjos 

que estão aqui rondando os nossos corações. Peço-vos para pedirem ao vosso Anjo da guarda pois 

O Meu Deus-vosso Deus pôs  os Anjos para guardar os vossos corações... de todos vós.  

 

Imitai O Meu Coração fortalecei-vos com O Meu Coração, sigam caminhando, Meus filhos sigam 

amando e continuem vindo a esta Terra Minha Terra  e vossa Terra. Digo-vos mais uma vez: amai-

vos uns aos outros porque sem amor não há Céu, com amor há Céu e Agora vos Digo Adeus, Meus 

filhos porque o meu filho já vos deu a bênção em nome  Do Pai Do Filho e Do Espírito Santo. 

 

Adeus Meus filhos, Adeus pequenos, Adeus Meus filhos... 
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Se podeis(vos Tenho  Dito Tantas vezes)beijai o chão três  vezes pelos pobres pecadores e pela 

conversão do mundo Adeus pequenos. 

 

Adeus Meus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


