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2 de janeiro de 2.021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara no  

dia 2 de janeiro de 2021. 

 

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

almas...a Minha Luz sempre estará convosco, Meus filhos...Sempre que venhais ao Meu Coração, 

vos Receberei com os Meus Braços Abertos; sejam bons filhos  sejam santos como O Vosso Pai 

Celestial É Santo. 

 

Meus filhos meditai Samuel, continuai-o meditando para que conheçais O vosso Deus e vivais 

com Ele, dia a dia , hora a hora, minutos e segundos, sempre, Meus filhos. 

 

Disse-vos  e vos Digo: alerta Humanidade! Olhai Meus filhos aqueles que vos chamais Cristãos, 

Católicos, Apostólicos e Romanos, setenta e três por cento não são praticantes e não amam O seu  

Deus… Meus filhos, onde estão estes ocultos, escondidos. Porque levais a hipocrisia nos vossos 

corações? Dizeis sim e depois não cumpris a Vontade d’O Meu Deus vosso-Deus. Se o Homem 

fizesse tudo isto, não haveriam tantas coisas que há no mundo. Perguntais... perguntais: porquê 

isto,  porquê o outro,  o que vem e o que não virá? Eu vos Disse: os que estais na Graça d’O vosso 

Deus,  não temais e não tenhais medo porque aqueles que cumprirem os Mandamentos do vosso 

Deus-Meu Deus, não têm nada a temer, mas já em outras vezes, vos Disse isto: “as consciências 

não acusam”. Se não tendes a consciência tranquila… como podeis estar tranquilos, Meus filhos? 

Não estais tranquilos, porque vos corrói a alma em relação a Mim… porquê não sois de verdade, 

filhos verdadeiros do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Vós, pais preocupais-vos pelos vossos filhos e Eu também Me Preocupo por todos eles, mas Eu 

Quero uns filhos humildes, simples, que amem a pobreza que amem o seu Deus a sério. Não uns 

filhos que fazem tudo e querem fazer o que querem os seus corpos... vós pais tendes muita culpa 

de isso tudo. Vós que vindes à Igreja do Meu Filho, maltratastes os vossos filhos e os vossos filhos 
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vos dão aquilo que mereceis: os filhos não saberem nada dos pais; por isso há luta, hoje os pais 

não querem aos seus filhos a sério  e os filhos também não querem os seus pais a sério; porque vós 

fizestes aí um complote de bem estar para vós, para vos deixem tranquilos, tudo era bom! Não, 

Meus filhos, o pecado existe e vós tendes que remediar isto tudo e tendes que Evangelizar, tendes 

que falar d’O Meu Filho aos vossos filhos nem custe e mesmo que vos doa, mais Me Dói no Meu 

Coração… pois Me põem cravos e espinhos em todos os segundos do dia, de tantos pecados 

miseráveis que cravam outra e ooutra vez ao Meu Filho e me cravam a Mim com Ele. 

 

Eu Sou a vossa Mãe de Dor e da Misericórdia e também Tenho Misericórdia com todos vós, porque 

todos vós são Meus filhos, mas Quero filhos valentes, filhos sem medo, que saiam das vossas casas 

a falar no Nome d’O Meu Filho, e quando chegar a noite:”dizer: Senhor, perdoa-me de tudo quanto 

fiz hoje, tapa-me a boca quando faço mal e que o meu coração faça o bem”… que eu tenha uma 

alma limpa pura como O Meu Deus e Senhor Quer”. Meus filhos recitai-isto, é fácil ser santos, 

mas pensais sempre que os Santos são aqueles que estão no Céu, como São João, Santo André,São 

Paulo,etc,etc. Não, Meus filhos, há muitos ‘santos’ na terra, mas cada dia são menos, porque não 

há homens e mulheres que se vão ajoelhar perante a Divindade a pedir perdão primeiro e em 

seguida cumprir os Mandamentos. Ai daqueles que não cumpram os Mandamentos que O Meu 

Deus-vosso Deus  um dia vos Deixou! “Ai Meus filhos! O Céu ganha-se com a Crus, com a dor, 

com penas e também com alegrias, mas a alegria tem que sair do coração, limpo,” Cuidado, Meus 

filhos, com os malfeitores que há no mundo! Existem muitos Maçónicos, são muitos milhares que 

estão destruindo, e querem destruir a Igreja d’O Meu Filho; estão como loucos a meter-se cada dia 

mais. 

 

Meus filhos estamos a ver coisas horrendas , muito horrendas, estamos a ver os Homens a 

confundir-se; hoje e cada dia mais, chega-te para lá, não fales para mim não quero saber nada de 

ti; não nos podemos beijar, é porque temos medo à morte, e já vos Disse desde o princípio;” que é 

obra do demónio e do homem,” os que morrem são Mártires desta pandemia. Porquê tendes medo?  

Sabem porquê? Porque não tendes a consciência tranquila, não a tendes tranquila. Meus filhos; se 

ides à Igreja a receber O Corpo e o Sangue d’O Meu Filho,  ponham-se de joelhos e dizei: “Senhor, 

a quem eu vou a temer? Pois Tu me Fizeste para Ti, quando Tu Queiras e como Queiras, aqui 

estou, faça-se a Tua vontade.  Nós não fazemos assim. 

 

Meus filhos; já vos Disse no princípio: poucos, muito poucos vão e fazem a vontade d’O Meu 

Filho e d’O Meu Deus e Senhor, vós podeis fazê-lo, vós estais mais perto da Igreja...ide com 
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humildade, ide com amor, entregai-vos e entreguem os corações dos vossos filhos, dos vossos 

maridos, esposas e amigos; Meus filhos: isso é o querem O Meu Coração e O Coração d’O Meu 

Filho, que Vamos pedindo sempre auxilio por aqueles que não sabem o que estão a fazer, por 

aqueles que estão a condenar-se, aqueles que levam as suas vidas mal. Tantos sacrilégios que os 

homens e as mulheres cometem durante o dia! Meus filhos: por isso tendes que pedir a conversão 

do mundo e a vossa conversão. Não penseis que já fizeste o suficiente. 

 

Meus filhos, reza-se muito e é bonito, muito lindo, para O Meu Filho, para Mim e para o vosso 

Deus Pai Todo Poderoso, mas não está só em rezar! Está também em fazer. Há quantos irmãos 

estão  de trás de vós e passais ao longe e é d’O vosso Deus que vos desviais! Porque naquele 

necessitado está O Meu Filho vosso Deus… não o desprezeis, mas sim abraçai-o! se não podeis 

dar o dinheiro que tendes, dai amor, compreensão e falai-lhes. Isso é levar-lhe o Evangelho d’O 

Meu Filho. Não fecheis os vossos corações, não penseis que só vós sois os que se salvam. 

 

Ai Meus filhos! Somente O Meu Deus-vosso Deus conhece os corações de todos os Homens e Eu 

Venho ao mundo para vos Dizer: “convertei-vos, ide pelos caminhos, nas vossas casas e falai d’O 

Meu Filho, porque O Meu Filho está com todos vós”. 

 

A Igreja, vai passar por algo muito doloroso! Como um terramoto que vem e vai; mas vai ser 

doloroso, porque não se vão entender uns com os outros, os Meus filhos prediletos e estão indo-se 

em quantidades porque não sabem levar o sacrifício d’O Corpo e Sangue d’O Meu Filho… muitos 

estão – como vós dizeis – atontados não sabem o que querem, porque a astúcia do demónio meteu-

se nos seus corações e já não lhes importa nada. Donde está o seu Ministério, donde estão aqueles 

que um dia que deram o seu sim: Senhor, sigo-Te toda a vida! Donde estão esses Meus filhos que 

saem «disparados» das Igrejas, Conventos,etc… Meus filhos: Por isso tendes que pedir também 

que se unam e regressem ao seu Ministério e se arrependam… o pecado é mau, satanás é mau e 

satanás leva muitos filhos Meus à perdição! Vós tendes a chave, rezai, penitência e oração por 

eles, porque são eleitos pelo Meu Deus-vosso Deus para ser Ministros e Pastores de tantos filhos! 

Que cumpram o seu Ministério e que puseram um dia toda a sua alma e todo o se coração em 

Deus-seu Deus para encher os Homens d’O Amor de Deus-Meu Deus-vosso Deus. Ajudai-os 

porque às vezes estão sós, mas essa solidão, não é solidão, não podem ter solidão, porque quem 

tem Deus não pode estar só, por muito humano que seja. 

 

Meus filhos: assumi, O vosso Deus um dia escolheu-vos do mundo, onde sem muitas vezes o 
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entenderem, vos metias para perder-vos! Mas O Coração d’O Meu Deus-vosso Deus vos tirou 

desse mundo infernal onde ias a meter-vos. Agora tendes tudo. Sabeis o valor de Consagrar e ter 

esse Deus-vosso Deus em esses momentos que estais na Santa Missa, que vem aí do Céu a essa 

Hóstia pequena, toda a Divindade? Querei-O ,Amai-O e aprofundai ,Meus filhos, que como Deus 

não há nada, que o Céu é uma eternidade e o inferno «também» é uma eternidade. 

 

Meus filhos, estais a tempo...ainda estais a tempo para que virem as costas a tudo aquilo que ides 

cometer, ou que estais cometendo, mas vós tendes que servir  O vosso Deus com muito Amor, 

porque Ele vos Criou para Ele. 

 

Meus filhos: Alerta...alerta todos vós! E vós os pequenos os que não sois Sacerdotes, «mas» estais 

no mundo, se não cumprirem os vossos Ministérios a sério, o Céu fechar-se-há, porque vós tendes 

que ser filhos a sério, amorosos, piedosos e perseverantes. Não dizer«hoje não vou à missa… vou 

amanhã». Não, Meus filhos, tendes que ir todos os dias, se for possível comer e beber O Corpo e 

O Sangue d’O vosso Deus, para que tenhais Vida nas vossas almas…  não estejais com o agora 

sim amanhã não; ou aqueles que saem das Igrejas nesses momentos que se realizou esse Amor tão 

Grande! Tomar O Corpo e O Sangue e se põem à porta a falar e falar de tudo e mais alguma coisa 

e fazeis com a boca matar, disparar! Não seja esta a maneira, Meus filhos...levai O vosso Deus 

sempre nas vossas almas e quando saírdes da Igreja, falai de Deus nos vossos comentários, Deus-

Deus-Deus. Pois Ele É Tudo nesses momentos, todo o dia e toda a noite. 

 

Deixai o mundo, o mundo não tem valor. Sabeis quantos sacrilégios se cometem? Quantos 

sacrilégios foram cometidos nestes dias de Amor? Já no início vos Disse que mais de setenta por 

cento não amam O seu Deus, cometem sacrilégios e pecados graves...Ai dos Meus filhos! Como 

vão pôr Cravos e Espinhos no Meu Coração e n’O Coração d’O Meu Filho! Estão a fazer tanto 

dano  e tanto pecado! Por isso Eu Vos Digo, Meus filhos, Farol de Luz, Meus filhinhos Farol de 

Luz: alimentai-vos com a Minha Luz. Pedi-Me e chamai-Me, porque Eu Estou sempre com todos 

vós. 

 

Farol de Luz será Grande, Meus filhos, já é Grande. Agora estais nas coisas horrorosas, mas é o 

pecado que traz tudo isto! Pedi que a Misericórdia d’O Meu Deus-vosso Deus Esteja com eles. 

 

Meus filhos: tende presente que os Homens não falam do inferno! Mas o inferno é para 

sempre...sempre a sofrer aí. Dias, anos, minutos e meses…mas aí já não existem dias, minutos 
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nem nada! Tudo é Eternidade. Por isso Quero Levar-vos para o Céu, mas tendes que ser guerreiros, 

mas guerreiros a sério e vir a’O Meu Coração, porque é tanto o que vos Quero; Quero-vos muito, 

não tenhais medo por aquilo que está a acontecer...não tenhais medo e como vos Disse, ide a’O 

vosso Deus-Meu Deus pedir-Lhe  perdão por aquilo que diariamente fazeis de mal. 

 

Confessai-vos mais vastas vezes, ide ao Sacrário...O Sacrário é a Fonte Viva e O Meu Rosário é a 

Salvação do Homem, mas o Homem está enganado e não quer vir aos Braços e ao Coração da Sua 

Mãe. 

 

Eu Venho ao mundo com O Rosário, que é a Salvação do pobre, simples e humilde. Por isso vos 

Digo: Eu Tenho os Meus Braços Abertos para vos meter dentro d’O Meu Coração. Fazei aquilo 

que vos Mando...aos filhos é necessário falar-lhes d’O Meu filho! Ensinem-os, mesmo que se riam 

e mesmo que vos tratem mal. O Meu Deus-vosso Deus, Fará tudo, mesmo sem O verem! Um dia, 

se vós rezais a sério, será como foi com Mónica: por isso pedi também por Mónica! O marido 

maltratava-a e ‘voltava a’ maltrata-la e o marido salvou-se: está nos Céus...vós pedi também por 

Mónica. Porque não haveis de pedir? Agora tendes que pedir a sério, não só um momento mas 

todos os dias e todas as horas. Vivei para Deus, pois Deus Vive para vós: não vos esqueçais disto, 

Meus filhos...Deus É o vosso Criador-Meu Criador e como Eu Lhe Disse:  Senhor, seja feita A 

Vossa Vontade!...vós tendes que dizer também...Senhor, seja feita a Vossa Vontade na minha 

alma. Eu quero ser Santo, quero ser limpo, quero ser pobre mas grande de Espírito, Senhor faz-me 

assim, Corrige-me em tudo o que eu faço na minha vida, Contigo nunca vou a ter medo; Meus 

filhos, sim, peçam ao vosso Deus Criador Meu Deus Criador. 

 

Agora Vos Dou a Bênção, mas como sempre vos Abençoa O Meu Deus Pai Criador, Meu Filho 

de Amor, e o Espírito Santo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, 

Farol de Luz, Farol de Luz. Estejam sempre na presença de Farol de Luz, porque Eu estou sempre 

convosco, com todos os Meus filhos que amam Faro de Luz. 

 

Adeus Meus pequenos, Adeus Meus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


