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5 de dezembro 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 dezembro de 2020. 

 

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

almas. 

 

Olha, Meu filho: hoje Venho Vestida de azul porque Sou a vossa Mãe Imaculada Conceição. 

Sempre  Imaculada, embora para muitos Homens não seja nada. Amai-me como Eu vos Amo, 

Meus filhos, porque vos Tenho sempre no Meu Coração...Amai O Meu Filho com todo o vosso 

ser porque ele É O vosso Deus e É Ele que vos Salva. É Ele quem vos Quer,(realmente)vos Ama 

e vos Tem n’O Seu Coração. Pedi por aqueles que não O Amam, por aqueles que O não querem e 

por aqueles que O odeiam. 

 

Vós, (juntamente) com O Meu Coração, Temos que Salvar a maior parte do Mundo! Tendes que 

Rezar muito pelos malvados, ingratos e por aqueles que não querem Amar. 

 

Meus filhos, já passou muito tempo em que um dia Eu Disse à Minha menina Jacinta: Minha filha, 

virão ao mundo modas que trarão guerras e ódios...quando as Minhas filhas, mulheres, vistam 

roupas de homem e também os homens vistam roupas de mulher!… Isto aconteceu, o Mundo não 

o quis reconhecer, e a Igreja também não. Por isso acontecem tantas calamidades e tantas maldades 

no Mundo...o homem faz-se de feminino e a mulher não é verdadeiramente feminina no seu 

coração...hoje está acontecendo, não o reconhecem e continua esse tumulto, como dizeis, vale 

tudo...o decoro da mulher tem que ser perfeito, assim como o decoro do homem tem que ser  

perfeito também. 

 

Meus filhos, a quem Amais? Amais A Divindade, ou amais o demónio? A Divindade É O vosso 

Criador...Ele Prepara os Seus filhos e Está Preparando os Seus filhos, sempre os Leva n’O Seu 
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Coração...mas o Homem não quer olhar para isso; o Homem quer os seus gostos e prazeres... a 

Deus para que o queremos?  É melhor estar para tantas coisas que satisfazem o corpo; dinheiro, 

comer em excesso, bebedeiras e o pecado da carne também… que Pena Me Dão estes filhos! No 

Céu O Meu Deus Pai Criador–vosso Deus Pai Criador, O Meu Filho Salvador, O Espírito Santo, 

Meu Esposo e Eu vossa Mãe: Todos Vemos os pecados que o Homem comete, por isso choramos, 

Estamos Tristes porque são Meus filhos a sério que também vão ao Templo e querem-Me, dizem 

que Me querem e querem O Meu Filho e não fazem aquilo que tem que fazer e sempre buscam o 

pecado, sempre buscam o pecado. Meus filhos entre o pecado e a virtude, ficam com o pecado… 

mentiras, enganos, ciumes, invejas, rancores, maldades, Meus filhos, e falar o que não devem 

também . Vós tendes que ser prudentes já que as Minhas Mensagens que vos Dou é para que as 

ponham em prática e não atirá-las para um canto… Meus filhos, custa-vos muito porque sois 

humanos? Mas antes de caírem,  reparem no Meu Coração, só a pequenez d’O Meu Coração, assim 

como Eu Era Pequena, e ao mesmo tempo Mulher Grande, sempre foi faça-se Senhor a Tua 

Vontade.  O demónio quis entrar em Mim, mas com as Minhas Orações e O Meu Amor a’O Meu 

Deus, não entrou!  Vós podeis fazer o mesmo...quando haja guerra, ponde Paz. Quando não houver 

luz, ponde Luz e  quando fordes a discutir, retirai-vos e rezai por essa pessoa...seja marido, filho 

ou qualquer outra pessoa...não entreis por aí, porque o demónio aproveita para dividir-vos, quer 

levar-vos porque enfrentais a mesma situação: ponde Amor, Luz e Esperança. Pedi muito a’O 

Coração d’O Meu Filho e a’O Meu Coração, Silêncio...quantas vezes O Tenho Dito e agora que 

Digo Silêncio vos recordais que vos Pedi um dia de Silêncio por semana.  Meus filhos: é desta 

forma que se molda o coração, fazendo como o Céu vos Manda! Mas ainda não estais dispostos a 

isso…Meus filhos: não basta rezar, é preciso pôr em prática, levar as Recomendações nos vossos 

corações e comunicai-o com os outros e com os vossos familiares. Não ponhais vós os 

problemas...nada de rancores, porque assim não se vai para o Céu. Meus filhos: quantas vezes vos 

Tenho Dito que no Céu entra a pureza, PUREZA e não os “triqui-triqui” que vós trazeis “disseram-

me isto e aquilo e mais o outro. Fulano e cicrano desta maneira e da outra...sem querer é uma 

mentira piedosa...Meus filhos, n’O Céu não entram estas coisas...tendes que avançar, o tempo é 

breve. 

 

A Minha filha Conchita tem um segredo que brevemente será revelado e vos Vou Dizer uma coisa 

mais: será uma 5ª feira dedicada a um Santo da Eucaristia...estar alerta Humanidade, porque está 

às portas o que vai acontecer ao mundo! Por isso tendes que pedir muito, rezar muito e estar na 

Graça, sempre na Graça d’O vosso Deus-Meu Deus. 
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Meus filhos, Farol de Luz...Digo-vos a todos, apesar de não estar aí com todos vós, alguns 

estarão...humilhai-vos, sede humildes e buscai O Aroma d’O vosso Deus e O Aroma d’O Meu 

Coração ...Nós Estaremos sempre convosco, porque vós quereis que esteja-Mos convosco e Nós 

Somos Fiéis, porque Somos vossos Pais, Meus filhos. 

 

Amai muito os vossos filhos e as vossas  famílias: Meus filhos... estais em Advento e deveis 

recordar – Eu Disse-o várias vezes – n’O Nascimento d’O Meu Filho, ponhais velas e o Presépio 

onde ides cear…mas não esqueçais aquele que não... aquele que não tem. Não sejais faustosos 

para ter essas ceias opulentas , escandalosas, quando no mundo há tanta gente morrendo de fome. 

 

Que a vossa fé esteja à vista...sim, Meus filhos, que se veja! É assim, Meus pequenos, ponde as 

velas nas vossas Mesas, recorda-vos, rezai e falai d’O Meu Filho… essa Noite não seja não seja 

de mau gosto com discussões e outros problemas. Aquelas coisas que surgem às vezes e que não 

tinham que surgir… são más vibrações dos vossos corações...tu isto, tu aquilo, que se a herança 

p’ra cá, se herança p’ra lá. Falo-vos como vossa Mãe que Está aqui na Terra, como outra mãe vos 

poderia falar. Estou-vos Dizendo a vós que seguis O vosso Deus, que sejais sinceros, pois Ele não 

Quer ‘meias tintas’. Ele não Quer ódios, mentiras e enganos. Meus filhos: Ele Vê tudo! Enganais-

vos a vós mesmos se não fazeis bem as coisas. Não sejais  hipócritas e retirai as máscaras. 

 

Reparai, já vos Disse muitas vezes, que satanás está metido dentro da Igreja...há muita Maçonaria 

dentro da Igreja. Também em Meus filhos prediletos que se querem apoderar da Igreja estão-se 

apoderando...é o que tendes gora. O demónio quer aniquilar a Igreja d’O Meu Filho-vossa Igreja. 

 

Vós tendes que ser fortes e tendes que Orar, pedir e rezar mas a sério … prostrem-se  de joelhos e 

dizei-Lhe “ Senhor, Senhor...Livra-nos de todo o mal e Vem  sempre, Toma Posse dos nossos 

pobres corações, porque Tu me Criaste para Ti e eu quero ser Teu filho ou Tua filha”. 

 

Sim: Artur, José Manuel, já estão com O Senhor no Céu...e tu, Minha filha perguntas-Me por 

Valeriana! Reza… também está nas Moradas. 

 

Meus filhos, vós tende paciência e continuai pedindo por vós, muitos de vós também estão já com 

O Senhor-Meu Senhor-vosso Deus e Senhor, Meus filhos. 

 

No Mundo há muitos videntes, mas vós tendes que rezar e pedir muito por eles, porque alguns 
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começam bem e depois terminam mal! Por isso peçam por esta pobre “larva”...vosso amigo e 

vosso irmão Júlio; porque tanto se lhe Dá; mas se ele não leva os Conhecimentos, o que O Meu 

Deus-vosso Deus lhe Dá e se não faz e cumpre, sairá de Faro de Luz: por isso animai-o, ajudai-o 

,e tende sempre uma oração para o seu coração. Sim, Meus filhos, fazei-o, Ele necessita também 

de vós. 

 

Eu Sou Farol de Luz naquela Montanha, Vim e Venho e Disse-vos que no final (a montanha)abrir-

se-há...será brevemente para que todos vós entreis pois sois filhos de Farol de Luz a  sério, para 

que não tenhais medos, e quando aconteçam tormentas, saíreis à Luz com uma Vida Nova, porque 

virá o Milagre que os Homens desejam tanto: Virá O Meu Filho de Amor! Mas primeiro é 

necessário que  os Judeus digam    Bendito o que vem no Nome d’O Senhor!… ainda falta muito 

tempo, mas como Disse, (virão primeiro) os dias de trevas...o Milagre será visto ali por muitos de 

vós.   Eu Disse à Minha filha Conchita e às outras Minhas filhas, que virá tudo de Deus! Mas antes  

virá miséria, podridão e Guerras Nucleares, Meus filhos!  Aqueles que estão dizendo: Paz...estão 

fazendo Guerra. Também vos Disse que os pais não quererão os filhos nem os filhos aos  seus 

pais...assim será! O Homem se fulminará a si próprio quando veja estes acontecimentos que vêm 

muito  brevemente e que já estão vindo à Terra...Meus filhos tende presente que o Mundo destruir-

se-há com fogo, com fogo aqui a nossa Mãe Começa a Chorar sim, Meus Filhos, ai de aqueles 

Meus filhos que não querem buscar O Tesouro d’E Deus!  Ai de aqueles Meus filhos que tanto 

Amei e tanto Amo e querem Inferno para toda a Eternidade! Meus filhos; por isso vos Digo: Alerta 

Humanidade! Estai alerta, Meus filhos...pedi muito a’O vosso Deus para que não venham estes 

acontecimentos; se orais a sério, as tormentas acalmaram-se-hão! Mas o mundo vai mal e até a 

Igreja d’O Meu Filho! Ai quando esta Geração terminar...que será dos Meus filhos que vêm depois, 

que não Amam, não querem O seu Deus e À Sua Mãe! Como sabeis, hoje se perguntais aos jovens 

por Jesus, seu Deus, “não o conheço”.Perguntais por sua Mãe, Eu, Maria “quem é essa Senhora? 

Não a conheço, respondem”.  É  isso o que vós fizestes, muitos de vós, Meus filhos! Porque não 

rezaram e não foram capazes de comunicar aos vossos filhos  quem É Deus e que É Criador de 

Tudo   “aqui  deixa de chorar”. Vós, para que os vossos filhos tenham tudo, lhes dais tudo e tenham 

tudo em seu poder. Haveis calado e não lhes disseste nada, Meus filhos, porque vós com rezar por 

eles e deixá-los  fazer o que queriam;  mal feito,  Meus filhos, vos haveis preocupado com as suas 

boas carreiras, uns  ordenados, muito dinheiro e fizeste mal, porque primeiro é Deus e depois o 

restante, por isso, Meus filhos conformai-vos com o que O vosso Deus-Meu Deus, vos dá aqui na 

terra. 
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Amem-se, Amem-se e vivam em pobreza; tantas vezes Vos Tenho Dito, em pobreza Meus filhos,  

e aquilo que vos sobre, não o retenhais nos vossos corações. Disse-vos no princípio que deis 

esmola, que partilheis com aqueles que não tem… Meus filhos Quero Dizer-vos não para dar tudo, 

porque o mundo necessita, pois neste momento nesta Casinha de Oração, é preciso aquecimento 

para que não passeis frio, comida e para outros gastos. Mas olhai: dai A Deus o que é d’E Deus e 

a César o que é de César, como Disse O Meu Filho. Sempre Direi... Deus primeiro e Deus no fim. 

Quero que vós   vaiais pelo mundo, contentes alegres, e cantando Aleluia! Senhor obrigado por 

aquilo que me Dás, o que tenho e peço-Te especialmente pelos meus irmãos que não comem que 

não tem onde dormir, que não tem nada. Senhor tem piedade de todos,  a mim dá-me um coração 

limpo e puro para eu saber levar o Amor aos meus irmãos, o Amor que Tu  me Dás e eu o  partilhe 

com eles. 

 

Pedi muito pelos Sacerdotes, pedi muito pelos Meus filhos prediletos, pedi muito pelos Bispos, há 

muitos que estão uns contra os outros em guerras, isso é o fim dos tempos  porque a Igreja d’O 

Meu Filho está tambaliando por uns filhos prediletos que não sabem levar o Amor, vós estais aqui 

e o mundo inteiro pedindo, orando e rezando, rezai por eles e pedi por eles. 

 

Meus filhos; Digo-vos Adeus aos de Farol de Luz e a todos vos Dou beijos e abraços… vinde que 

Eu vos Cubro  com O Meu Manto e a todos Dou a Minha Bênção, mas antes, como sempre, vos 

Abençoa O Meu Deus Pai Criador, O Meu Filho de Amor Salvador, O Espírito Santo Meu Esposo 

Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz- Farol de Luz- Farol de Luz. 

 

Pequenos não tenhais medo, não tenhais medo porque o medo é do demónio e sendo o medo  do 

demónio, é porque vós não tendes limpa a consciência… tirai tudo isto e aproximai-vos do vosso 

Deus pois Ele vos Salva, vos Ama e no fim vos levará às Moradas Celestiais.  Meus filhos: Hoje 

está aqui  uma Santa muito querida por vós, que nunca a nomeei, ou quase nunca, Meus filhos, 

Rita, quanto sofreu Rita! Quanto sofreu a Minha filha Rita… com o marido, com as famílias, mas 

ela sempre abnegada com Amor, fez com que o seu esposo se convertera. Estais a ver? E vós 

tendes que fazer o mesmo àquele que tenhais ao lado… já seja filho filha esposo e esposa ou amigo 

que vos dá “trabalhos ou problemas” fazer o bem e rezar por eles. Esse marido já está no Céu 

também, porque viu a Luz.  Meus filhos aprendei com as Mensagens que vos Deixo hoje. 

Adeus filhos, Adeus pequenos, Adeus pequenos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


