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3 de outubro 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 3 de outubro de 2020. 

 

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

Meus filhos: meditai Efésios… a leitura servirá para os vossos corações conhecerem melhor O 

Meu Deus-vosso Deus!... Fazei-o, Meus filhos. Hoje, Meus filhos, Quero que peçais muito pela 

Igreja, pela vossa Igreja… sim, muitos dos Meus filhos , não todos, estão a preparar-se para para 

derrocar ao vosso Papa, ao Meu querido filho Francisco!. Porquê o Homem é tão malvado? A 

Maçonaria entrou nos corações dos Bispos...dos Cardeais e dos Sacerdotes. Porquê, perseguem a 

santidade? Porquê vão contra O seu Deus Criador?… Se O vosso Deus-Meu Deus tudo quanto 

Faz é Bom! A todos Quer Bem. Porquê não podereis ter um coração limpo, puro? Porquê não ides 

Adorar O Meu Filho-vosso Deus no Sacrário?… Quanta Pena tem O Meu Coração e quanta Dor 

Tem O Meu Filho… Ele Morre por todos vós e por todos aqueles que virão; por todos os pecados… 

Ele Vem Salvar o mundo e o mundo ainda não O reconhece...haverá Fé no mundo quando Ele 

voltar? Eu Sofro e Choro muito, porque tantos filhos Meus que Amo, condenam-se pelo pecado… 

pela soberba… pela avareza e pelo poder! Que vale ao Homem ter poder se no final vai para a 

terra como os outros, morrem e vão para onde? Aqueles que fazem mal que odeiam o seu irmão, 

que matam o seu irmão, que tem inveja ao seu irmão, que criticam o seu irmão e blasfemam contra 

o seu irmão. Meus filhos: vós já tendes os Ensinamentos do Meu Coração e as Mensagens que Eu 

Trago a Farol de Luz para todo o mundo. Fazei-vos pequenos como meninos, porque assim 

entrareis no Reino dos Céus… O Meu Filho cuida muito as criancinhas, e vós se vos fazeis 

pequeninos também cuida de vós. Não tenhais más discussões… ódios e rancores uns com os 

outros. 

 

Meus filhos, as guerras já chegaram: famílias contra si mesmas… pais e filhos uns contra os outros. 

Os irmãos odeiam-se mutuamente por uma pequena herança, ou por alguma coisa semelhante e 

crucificam-se a eles. Porquê, não podeis ser bons?… se vós sois, de verdade, filhos d’O Meu Deus-
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vosso Deus não importará aquilo que o outro leve.  Não sejais como aquele que é mau! Dai 

exemplo ao mundo e dai exemplo a vós mesmos. Olhai: uma sopinha (em paz) vale mais que mil 

Euros – como costumais dizer na terra – se essa sopinha vier às vossas almas Honradamente. 

 

Não tenhais invejas… enchei os vossos corações d’O Amor d’O Meu Filho! E hoje Volto a Dizer-

vos: ide aos Templos d’O Meu Filho, ide falar com Ele...Adorar-Lo...Amar-Lo. Já há tantos 

Templos  fechados… porque satanás os está fechando! Satanás não quer A Deus e está fazendo 

tudo quanto lhe é possível  para que as Igrejas – os Templos d’O Meu Filho – se afundem! E 

também aqueles, que às vezes, diziam que tinham Fé, deixaram de ter Fé! Pela soberba, pelo ‘EU’ 

e pelo egoísmo. 

 

Conformai-vos com aquilo que tendes e pedi muito a’O vosso Deus, Amor… Amor… Amor de 

uns para com os outros, como tantas vezes vos Tenho Dito e vos Digo agora! Se estais Comigo e 

com O vosso Deus, Ele vos Dará o cem por um. Sim… não queirais mais que aquilo que tendes... 

possuir mais que o que tendes. Aqueles que tem, já o têm… mas que contas têm que dar a’O Meu 

Deus-vosso Deus! Aquele que não tem nada, aquele que vive do seu trabalho e do seu suor, esse 

tem a casa ganha… mas aquele que tem muito e não faz ‘boas obras, com aquilo que tem’ irá ao 

inferno… Sim, Meus filhos: Cuidem uns dos outros e aquele que tem, que comparta com aquele 

que não tem. Não vos preocupeis porque se dais, vos vão dar mais… mas o Homem é egoísta e 

quer tudo... tudo para si. Não, Meus filhos: amai-vos, amai-vos como Eu vos Amo; sim, Eu trago-

vos aqui a Farol de Luz estas Mensagens de Amor e também ao mundo inteiro. Quero que vocês 

levem os  Ensinamentos que Eu vos Dou, para assim ganhar um dia o Reino dos Céus:  Digo-vos 

mais uma vez,  amor com amor se paga... O Meu Deus-vosso Deus, O Meu Senhor vos pagará 

com cresces. 

 

Meus filhos: virão guerras, esta terminará, mas virão outras, o Homem matará o Homem com balas 

e como já Disse, com Guerras Nucleares. Está muito próximo, Meus filhos o que Disse O Meu 

Filho: a Sua segunda Vinda! Mas primeiro viriam estas coisas que estais vendo. Hoje estais vendo 

a obra do Homem: - má, perversa porque satanás está metendo e mete – como dizeis – mete a pata 

até ao pescoço – para aniquilar as pessoas boas...por isso vos Digo: pedi por esses Bispos, Cardeais 

e Sacerdotes que não querem este Papa e estão aniquilando-o por de-traz e por tantos sacerdotes 

que  odeiam o Papa, que criticam o Papa, que odeiam o Papa...isso não é Obra de Deus, Meus 

filhos, por isso vos Digo aqui e ao mundo inteiro que peçais por eles, para que vejam outra vez a 

Luz, porque O Meu Deus-vosso Deus lhes Deu a vocação e disseram… sim… mas depois são 
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atraídos pelo mundo...o mundo arrasta-os e também são perversos porque querem o poder dos seus 

corpos!… Meus filhos: Eu Choro por eles e Digo-vos que peçais por todos eles. Ser 

compreensivos, ser simples… Meus filhos: ser a sério, Meus filhos, que Eu vos Venho Dizer que 

peçais por toda a Humanidade, pela conversão do Homem, dos Meus filhos. 

 

Sim… Meus filhos: há algum tempo vos Disse que beijassem por três vezes o Céu e a terra! Hoje 

Quero que o façais por estes acidentes que há no mundo, por estes vírus, por estes filhos que deram 

a sua vida, a estão dando e a darão… beijar o chão – os que podais – três vezes em Nome Do Pai, 

Do Filho e Do Espírito Santo… fazei-o, Meus filhos. Fazei isto, porque a humilhação é a que vos 

leva aos tesouros do Céu. Não tenhais nada, comparti com os vossos irmãos, como vos Disse no 

princípio! Eu Mandei beijar o chão a Bernardete, chamaram-lhe louca e saiu uma Fonte de Curas. 

Aqui Estou Curando o corpo e a Alma. Quantas curas já houve!… tendes que ser valentes e vir ao 

Céu! Porque quando a Mãe Aparece em Qualquer Lugar do Mundo sempre leva consigo os 

Milagres para os Seus filhos e Aqui tem Havido muitos Milagres, mas há um silencio… não tendes 

porquê ser cobardes, deveis dizer a verdade… o que vos passa, o que vos tem passado e o que vos 

passará em tempos futuros! 

 

Vos Amo muito e vos Agradeço por estardes Aqui nestes dias tão difíceis, mas vede, estais unidos 

e de Aqui não sairão vírus: porque Estou Eu… Amando-vos e Querendo-vos. Sempre Estou 

convosco. 

 

Meus filhos: ide ao Sacrário, ide a’O Meu Filho: pedi-Lhe...dizei-Lhe que O amais e a Mim, Ao 

Meu Coração Aqui Presente, pedi-Me tudo quanto tenhais para Me dizer que Eu vos Curarei… 

vos Sararei. Mas tendes algo especial nos vossos corações; vinde com arrependimento. Pedi, Meus 

filhos com prudência e um coração limpo… Meus filhos, dizendo sempre: Louvado e Bendito seja 

O meu Senhor, porque Tu meu Senhor, Foste Quem me Criou para Ti… não deixarei de buscar-

Te até que Te encontre. Ele Virá a vós… sim, Meus filhos, Ele virá a vós sempre que O chameis. 

 

Agora, Dou-vos a Bênção e vos Digo que hoje Venho Vestida de Branco porque nesta semana tem 

havido muitos Santos, os Anjos Arcanjos, os Anjos Custódios e S. Francisco de Borja, hoje. 

Amanhã S. Francisco de Assis, etc… etc… porque Está Comigo a Corte Celestial, de maneira 

especial Os Santos Apóstolos.  Meus filhos: um Abraço… um Beijo e vos Abençoo mas primeiro 

Abençoa-vos O Meu Deus Pai Criador, O Meu Filho de Amor Santificador e O Espírito Santo 

Meu Esposo que vos Abençoa a todos. Meus filhos, e vos Digo: Adeus pequenos continuem 
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caminhando e sem medo porque onde está O Meu Filho Estou Eu. Vos Agasalhamos Com Os 

Nossos Corações. Eu Estendo O Meu Manto a todos vós que estais aqui e ao mundo inteiro Adeus 

Meus filhos Adeus pequenos Adeus filhos… À continuação é para o vidente...Minha pequena 

Larva, Meu filho: já Sei que pedes sempre por todo o Farol de Luz. Eu Sei que tu oras muito, rezas 

muito e sacrificas muito o teu corpo por todos os que vêm a Este Santo Lugar, onde estão os Meus 

Pés… onde Estou Eu. Eu, hoje, a alguém que está aqui, irão curados do corpo e da alma.  

 

Continuai vindo: Meu pequeno, Minha larva, ser sempre humilde, não te importes de nada! O que 

existe Para ti é somente O Sacrário… O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho. Segue assim, Meu 

filho, desta forma, Queremos-te. Não tenhas medo daquilo que possam dizer, ou o que possa passar 

porque Nós estaremos contigo… sempre… até ao fim! 

 

Não te importes da doença nem das dores, porque nem que as dores te perfurem e façam do teu 

corpo um Crucifixo, Nós te aliviaremos e Estaremos contigo… Não tenhas ’vaidades’ e não sejas 

infiel. Ser sincero, obediente e humilde. Assim Queremos que sejas e que assim seja, Meu filho. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


