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7 de novembro 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 7 de novembro de 2020. 

 

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

almas. 

 

Todos os Meus filhos de Farol de Luz e todos os Meus filhos do mundo rezai… rezai…  orai 

muito, porque o mundo necessita de muita oração por tudo isto que está acontecendo e o que vai 

acontecer. 

 

Continuai meditando Ezequiel, desta forma conhereceis melhor O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meditai muito O vosso Deus…amai-O, entrai... entrai n’O Coração d’O vosso Deus e dizei-Lhe: 

Pai, Tu Criaste-me, sou Teu filho...quero ir a Ti e estar Contigo; quero essa Salvação que Tu Me 

Deste por meio Do Teu Filho Jesus… digam-Lho, Meus filhos. 

 

Olhai... o mundo inteiro está em crise e Vou Dizer-vos o mesmo que Disse ao Meu filho Bruno no 

século passado em Tre Fontane; Eu Vim como a Revelação e ele e seus filhos, os três pequeninos, 

foram à gruta onde Eu lhe Apareci… os meninos rezavam, mas ele odiava. No entanto, Meus 

filhos,  o seu destino estava na Salvação das suas almas, sobretudo o destino do Meu filho Bruno. 

Eu Disse-lhe: Meu filho entre os anos 2018 e 2025 a Igreja terá uma crise total e tens que o revelar 

a Pio Xll! Ele foi dizer-lhe e este calou-se e não se orou...então nesta data, que Eu Disse, a Igreja 

passará por uma crise muito grande e ‘já está’ passando...por isso estão fechando as Igrejas d’O 

Meu Filho. 

 

Meus filhos... muitos sacerdotes não querem saber nada de isto que a sua Mãe Diz...hoje é a mesma 

coisa. Eu mando para o mundo, com O Meu Filho,  estes Meus filhos pequenos para que revelem 
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as Mensagens d’O Meu Coração e as que Trago do Céu para os Meus filhos todos. 

 

Meus filhos: porquê sois assim? Porquê não ides ao sacrário? Porquê não vais e fazeis tudo aquilo 

que um dia haveis prometido no Altar? para sempre Senhor, pastor para sempre! Meus filhos: 

retirai a máscara e sede valentes... Digo-o a todos e ‘portanto’ a vós também O Digo: Rezem por 

eles, porque precisam  da sua conversão. Há muitos que não sabem o que fazem e vão pelo mundo 

e estão no mundo como qualquer homem do mundo… que Dor sente O Meu Coração quando  Vejo 

tantos e tantos a caminho do Inferno! Mas também  há outra parte que são Meus filhos queridos, 

filhos de Amor, filhos que que vêm Ao Meu Filho de Amor e ao Meu Coração. 

 

O mundo está atravessando muitas coisas más, mas também há coisas boas, mas fiquem com as 

boas, Meus filhos: não sejais as virgens néscias, sede as virgens prudentes... fortes e firmes à espera 

do Esposo. O mundo desmorona-se, o mundo não quer O seu Deus! Estou Dizendo-O muitas 

vezes:   rezai, prostrai-vos de joelhos, ide aos Templos, Sacrário, Sacrário, Sacrário, mas a sério, 

Meus filhos, não agora um pouco e amanhã nada! Sejam fortes e constantes na oração; Meus filhos 

o Céu ganha-se com a cruz, não com os louvores que o mundo traz! bebedeiras por aqui, vida 

desonesta por acolá, criticar, falar mal e estar mal no mundo odiando-se uns aos outros; isso, Meus 

filhos, não é querido pelo vosso Deus. O vosso Deus Quer almas puras, almas consagradas a’O 

Seu Coração; ide correndo à Cruz, abraçai-vos à Cruz, porque aí é onde está o Tesouro mais 

formoso do vosso coração. 

 

Meus filhos, sejam pacientes, humildes, simples e rezai...rezai e orai. Sacrário, Meus filhos; O 

Meu Coração Chora todos os dias, todos os segundos da Vida, da vossa vida e do Céu porque 

quando O Meu Filho e Eu Vemos os pecados tão grandes que os Homens cometem, Nos Pregam 

ainda na Cruz...como não Vamos Chorar se os Homens são ainda tão maus e não querem subir 

para o Céu? 

 

Meus filhos, vós que tendes vida bonita e esse Amor tão grande que Eu Dou que Venho 

Manifestar-Me a vós, e ao mundo inteiro... venham ao Meu Coração, sede submissos e 

obedientes… ide à Igreja, Meus filhos, não tenhais medo porque o medo é do demónio. Como vai 

chegar um homem ou uma mulher ao Céu, se não come e bebe O Corpo e O Sangue Do Meu 

Filho? Como estão aturdidos, néscios que não vêm O seu Deus que Vem todos os dias? Porque 

claro,todos os dias da vida...porquê, Meus filhos? Ai dos que não  estejam preparados para a Vinda  

(d’O seu Senhor) e estiverem em pecado grave. Por isso Eu Apareço ao mundo para Dar estas 
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Mensagens de Amor, Caridade, Fortaleza e que vão a’O Meu Filho. Meus filhos: ide ao 

Confessionário e fazei penitência, jejum, terço, cruz e Via-Sacra! É essa a vida que tendes que 

levar. Meus filhos: é essa a Vida que Quer O Coração Do Meu Filho e O Meu Coração. Sede 

perfeitos e santos, deixai-vos de luxurias, de mentiras, de enganos e de tudo aquilo que vos estorva 

no vosso coração. Isso leva ao Inferno e a tudo quanto é mau! Meu Deus-vosso Deus Quer-vos 

tanto que É o vosso Criador...Meus filhos: fostes Criados por Ele e a todos vos Quer e também 

Sofre! Por isso a Taça está Transbordando e muito brevemente vereis, se não vos arrependeis e 

vos ajoelhais, pedindo pela Humanidade, pela conversão do mundo e pela vossa também. 

Convertei-vos, Meus filhos, porque vós tendes que tirar agonia do EU, da soberba e da avareza do 

dinheiro. Sede como tantas vezes vos Tenho Dito: pobres, vivei em pobreza e ajudai aquele que 

está ao vosso lado! Quantos filhos Meus morrem todos os dias de fome, de miséria e de frio! Ai, 

Meus filhos, já foram recompensados...mas ai daqueles que vivem na opulência, só olham para si 

e não olham para os seus irmãos que estão ao seu lado e são filhos do mesmo Pai. 

 

Meus filhos: vós tendes que dar o que Vos Disse  àquele irmão que vos pede. Aquele irmão – não 

propriamente dinheiro, se não vos pede muito – mas amor, fraternidade, companhia...isso é o que 

tendes que fazer...não olheis para a riqueza, Meus filhos: as riquezas não valem para nada...porque 

um bocadinho de pão bem trabalhado com o suor do vosso rosto, como dizeis na terra, isso é o 

mais lindo que existe no Céu...aqueles que têm tudo, já tiveram tudo! Mas ai de aqueles que tem e 

não repartem...vós, conforme podeis, tendes que repartir por aqueles que necessitam! Quando vos 

peçam, seja o que for, principalmente amor – amor – amor. Meus filhos e o ensinamento do 

Evangelho do Meu Filho para que todo o mundo saiba e veja que O Meu Filho É Deus, Deus de 

todos, Aquele que vos vem Salvar e o mundo saiba e veja que O Meu Filho É Deus, Deus de todos, 

Aquele que Veio Salvar-vos e o mundo saiba e veja que O Meu Filho É Deus, Deus de todos, 

Aquele que vos Veio Salvar e que vos Vem Salvar ainda, mas vós tendes que merecer. 

 

Quantas vezes já vos Disse que subais ao Monte, mas não olhar para traz, porque muitos olham 

para traz e vêm o que há no mundo, dão meia volta e não querem seguir as Chagas d’O Meu Filho 

e O Meu Filho vos Espera com os Braços Abertos para vos Abraçar a todos, mas tendes que chegar 

ao fim, mesmo que a Cruz seja pesada – como dizeis –que não posso com ela...é demasiado. Não, 

meus filhos; O Meu Filho vos dará uma cruz suave, mas uma cruz de amor...uma cruz Salvadora, 

uma cruz como Deu a Dimas: Hoje estarás Comigo na Minha Casa. 

 

É isso o que tendes que fazer, Meus filhos, buscar  O Aroma d’O Meu Filho, essa Cruz d’O Meu 
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Filho e Ele vos Fortalecerá com os Seus Braços para que vós sigais a caminho do Céu. 

 

Pedi pelos moribundos, não vos esqueçais dos moribundos e das almas do Purgatório...tantas vezes 

vos Tenho Dito e outra vez Eu Digo: serão (essas almas)que ao saírem irão pedir por vós que 

haveis orado. 

 

Meus filhos vos Peço outra vez para orarem por Espanha, Alemanha, França, Suécia, Inglaterra, 

China, Estados Unidos e por todo o mundo. Pedi e ajoelhai-vos para que esta epidemia de satanás 

termine e que O Senhor, Meu Deus-vosso Deus Tenha Misericórdia de todos vós e acabe este mal 

no mundo; mas tende presente, Meus filhos, que o que venha do Céu vai ser terrível.  Já vos Disse 

tantas vezes muitos morrerão de susto sem terem visto o que vem e que vai vir como vio o Meu 

filho Bruno na Gruta...um Menino abortado. Eu Apareci aí e aí Eu Quis que Me fizessem uma 

Capela e agora chamam-Me Tre Fontane. Meus filhos: pedi a Tre Fontae, ao MeuMeu Coração, 

pelos meninos, esses que foram abortados, os meninos que não vão nascer por todos aques que 

nestes momentos e noutros momentos morrem condenados pela soberba, pela maldade dos 

Homens.  Por isso Eu Venho Vestida de Vermelho… Meus filhos; de Vermelho, porque Mártir! 

Vós também podeis ser mártires, se levais uma vida de amor. Amor e verdade!  Nunca vos 

esqueçais de comer e beber O Corpo e O sangue d’O Meu Filho, que isso Dará-vos Vida, Meus 

filhos e estai alerta porque não sabeis o momento, nem a hora ou dia que Se Apresente O Meu 

Filho de Amor ao mundo. 

 

Pedi por Israel, Meu Povo, povo de tantos Profetas, que fizeram tanto e amaram O seu Deus, aos 

quais o Povo não quis e a’O Meu Filho… mas O Meu Filho um dia virá, esse dia será quando os 

filhos de Israel digam “Bendito o que vem em Nome d’O Senhor” Será brevemente; mas virão 

(primeiro) outros acontecimentos – como vos Disse há pouco – virá o Papa mau que será o 

demónio e sentar-se-há na Cadeira do primeiro Papa, Pedro. 

 

Meus filhos: cuidado com isto! Não vos deixeis enganar, porque há muitos que rondam e querem   

aniquilar o Papa bom, que é Francisco! Pedi por ele, orai por ele e quando vos digam mal dele no 

façais caso! Pedi por eles, porque estão a condenar-se por blasfemar, mentir e dizer o que não 

devem dizer. 

 

Meus filhos: Quero-vos muito! Hoje não Estou convosco em Farol de Luz, mas ‘também’ Estou 

aí...aquele que por aí passar ou que aí vá, Eu Agradeço-lhe do Meu Coração e o Abençoo. 
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Meus filhos: pedi muito para que isto termine, porque senão rezais vai demorar, mas vós sois  

valentes e estais ouvindo esta Mensagem, que foi dada para Espanha e para todo o mundo; se o 

homem se ajoelha isto acabará. Rezai… rezai o Terço porque Eu Gosto muito. 

 

Meus filhos: vos Abençoo, mas como sempre, “vos Abençoa primeiro” O Meu Deus Pai Criador, 

O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, 

Coração de Maria, Farol de Luz-Farol de Luz- Farol de Luz. 

 

Meus filhos: Animem-se e continuem a vossa caminhada com amor e para o Amor… fortalecei as 

vossas almas mas vinde ao Sacrário, aí onde está escondido O Meu Filho que muito poucos O 

Visitam , porque o mundo os engana com os prazeres da vida. 

 

Meus filhos Sacerdotes, olhem o Céu e sigam caminhando para o Amor. Hoje tendes aqui a um 

filho Meu,  José, Meu Querido filho, que tanto Me queres… tanto-tanto-tanto Me Queres. Meu 

filho continua caminhando onde estás, muito trabalho tens que fazer, mas não te preocupes porque 

O Meu Coração e O Coração Do Meu Filho, estarão sempre contigo. Sede humilde Meu filho, 

sede humilde  e fortalece-te com O Sacrário. Sim Meu filho: Eu Quero-te  muito, tu sabes que te 

Quero e sabes que Estou contigo… segue em frente e leva as ovelhas a este rebanho que O Meu 

Filho te Deu para que fosses diretor e pai deles todos mesmo que a dor te perfure, segue em 

frente… segue  segue em frente não tenhas medo, porque O Meu Filho e Eu Estamos a teu lado. 

 

Adeus pequenos, Adeus filhos, Adeus. 

 

Agora a Nossa Mãe Direge-se ao Vidente. 

Meu pequeno: Dirijo-me a ti para Dizer-te que caminhes com humildade e aparta a soberba do teu 

coração e Digo-te que Ernesto – aquele Português – já está nas Moradas Celestiais e também a 

Minha filha Rosa, já assinaram o selo do Céu...assim como a tua mãe Faustina também está nas 

Moradas do Céu. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 


