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6 de fevereiro 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 6 de fevereiro de 2021. 

 

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

 

Meus filhos, meditai Marcos…desta forma conhecereis cada vez melhor O Meu Deus-vosso Deus. 

Hoje também Venho Vestida de Preto por tantos dos dos Meus filhos que morrem por umas ou 

outras causas...Meus filhos: pedi muito pelos moribundos! Por aqueles que vão entregar as suas 

vidas...pois precisam das vossas Orações, para que no último momento digam: meu Senhor e meu 

Pai Perdoa-me todos os meus pecados, Salva-me meu Deus. 

 

 Olhai que o mundo está corrompido como vós veis e sabeis! Nos tempos de Noé, os Homens 

emborrachavam-se e odiavam-se...queriam o pecado da carne – como vós costumais dizer – ...as 

misérias. Mas O Meu Deus-vosso Deus culminou isso! Depois Sodoma e Gomorra, a mesma 

coisa...o pecado da carne, a soberba, a maldade, as mentiras e o ódio! O Meu Deus-vosso Deus 

Culminou isso. Depois quando Moisés, Meus filhos, O Meu Deus-vosso Deus, Deu Leis para 

Salvar a todos e passado algum tempo adoraram o bezerro de ouro e as maldades da 

carne...soberbas, poder e ódio! Aí também foi fulminado. 

 

Meus filhos: o mundo, agora, está pior ainda! Os Homens estão como loucos para ir para o inferno! 

Não acreditam n’O seu Deus, viram as costas ao seu Deus e vivem comodamente nos seus 

caprichos, nas suas avarezas, no seu “eu” e não olham para quem está ao seu lado, no pobre, no 

angustiado, no triste, no mendigo, no prisioneiro e no drogado. Passam ao lado, porque somente 

eles querem viver as suas vidas de prazer e comodidade. Onde ireis a parar Meus filhos? Por isso 

hoje Vos Digo: rezai muitos terços, porque esta Oração feita ao Meu Coração, Eu Levo-a a’O Meu 

Filho e O Meu Filho Leva-a a’O Pai e Ele com esses terços Salvará a muitos filhos e também 

Converterá muitos. 
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Sede simples, entrai sempre pela porta estreita, não tenhais tantas coisas que mais tarde não valem 

nada, sabeis que vos Disse muitas vezes que no Céu entra a Pureza! nada de roupas, ouros, 

vestidos, ou móveis... tanto que vos satisfaz na terra e vós gostais muito; recordai-vos, Meus filhos, 

que O Meu Filho Veio ao Mundo sem nada, O Deus de Amor e dos Amores, até nisso O Meu 

Filho Deu o exemplo ao Mundo, e ainda o Mundo não percebeu a Luz que O Meu Filho Trouxe. 

 

Eu Tenho tanta Dor No Meu Coração, porque tantos e tantos,  filhos Meus estão destroçados pela 

mentira, ódio e principalmente, Meus filhos, pela abnegação a’O seu Criador-Meu Criador. 

 

Helena...Maria Inês...já estão nas moradas Celestiais, diz à tua irmã que reze para a sua cura. Júlio, 

Meu filho, já num Lugar Grande, sofreste tanto, mas O Meu Deus-teu Deus já o Tem na Sua 

presença. Também os crematórios que tanto fala o mundo, fazei caso à Igreja, fazei o que diz a 

Igreja! A Igreja é O Meu Deus-vosso Deus, é o que tendes que levar em frente: a Igreja é Una, 

Santa, Católica, Apostólica e Romana...dirigida pelo Meu filho o Papa. Fazei-lhe caso, amai a 

Igreja, querei a Igreja, Meus filhos.  

 

E vós começai a ser humildes, não criticar nem falar mal uns dos outros, ajudai-vos continuamente. 

Eu Venho de Preto igual que tantas vezes, porque vós, Meus filhos, não sabeis quantos massacres 

há no mundo, matando os Meus filhos que são vossos irmãos, cristãos, católicos, mas como já vos 

Disse, são mártires e estão no Céu. 

 

Vós tendes que buscar o Céu que é a base da humildade, do sacrifício, da penitência, de tirar coisas 

que vos estorvam, não olheis para vós, desfazer tudo o que vos estorva, Meus filhos e agarrar-se 

aos ensinamentos d’O Meu Deus-vosso Deus, que é o Amor; se dais amor, tereis amor e entrareis 

no Reino dos Céus. 

 

Pedir muito pelas vossas Igrejas e por todos os que a compõe… são vossos irmãos que tendo medo 

não vão às Igrejas e esse medo é do demónio! Meus filhos: as Igrejas tinham que estar cheias, 

principalmente de cristãos católicos que amais O Meu Deus-vosso Deus! Meus filhos, na Igreja 

está a Divindade, está O Meu Filho Esperando-vos. Porquê não o fazeis? Porquê tendes essa 

preguiça e não sois valentes e pensais que O vosso Deus vos Vai contagiar o vírus ou outras 

doenças? Essa é a ignorância que os Homens têm… os Homens têm que morrer algum dia, quando 

O Meu Deus-vosso Deus Destine! Ele os Criou e Ele os Levará. 
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Meus filhos: sede humildes como a vossa Mãe É Humilde! Vos Estou a Falar como uma Mãe fala 

aos Seus filhos na terra, Eu Sou Mãe de todos e vos Venho Salvar a todos, por isso Apareço em 

todo o mundo com estes Ensinamentos de Amor para que os estudeis nas vossas almas...o seu 

conteúdo É aquilo que Eu Trago à terra, meditem as Minhas Mensagens...as Minhas Mensagens 

serão sempre Amor, Amor porque o ensinamento já vem d’O Meu Deus-vosso Deus e Eu sou a 

última Pessoa da Trindade e Eu Estou com O Meu Senhor Pai, Meu Filho de Amor e O Espírito 

Santo, Meu Esposo, Eu Estou sempre com Eles e Eles mostram-Me tudo, Meus filhos, Eu vejo 

tudo, porque Sou esta Pessoa que Fui Gerada pelo Espírito Santo Deus, Meu Filho e Meu Criador, 

Meu Deus, por isso Estou com Eles e mais uma vez vos digo Meus filhos, levem o Evangelho ao 

Mundo, não parem, falai d’O Meu Filho, é o momento para o mundo, o Mundo necessita que o 

Meu Filho esteja com todos, mas olhem, os Homens são maldosos, o Homem está cheio de Satanás 

e não os deixa discernir e vão ao que é cómodo, às bebedeiras, às luxúrias... à podridão. 

 

Mães, ensinai aos vossos filhos o Amor d’O vosso Deus, esse Amor que recebestes e tendes 

repartido... falai d’O Meu Filho, aos vossos netos, não parem, não acreditem que estão salvos por 

rezar, rezar e rezar, Meus filhos! Se não cumprirem os Mistérios que vos Tem Dado, não vale para 

nada; amor com amor se paga, e O Meu Filho Deu toda a Sua Vida, Morreu por vós e vós tendes 

que cumprir essa Cruz, que é trabalho como vós por vezes dizeis. Pesa-vos essa cruz, porque não 

a sabeis levar, tendes que dizer: “ Senhor esta cruz que Me Mandas é pequena em comparação 

com a Cruz que Tu Levaste.” 

 

Tendes medo da doença, tendes medo da morte? Não tenhais medo, Meus filhos! O que são cem 

anos, sessenta, quarenta, nada! A Eternidade é a que Vale: Salvai-vos, Meus filhos, com a      

Confissão, ato de contrição, comungai, ide sempre à Missa – como vós dizeis, – e ao Templo; falai 

com O Meu Filho que Está à vossa espera. Fico com muita Pena e muita Dor quando Vejo as 

Igrejas quase vazias, porque têm medo...que direis, Meus filhos, quando estiverdes na presença do 

vosso Deus Criador direis que tiveste medo? Meus filhos, recapitulem, ao Céu vão os homens e  

mulheres de amor, buscai e tereis, chamai e vos abrirão, ide pela porta estreita a essa Cruz que está 

no Monte, esperando de braços abertos, para que todos vós entreis n’O Coração do Meu Filho e 

n’O Meu Coração. 

 

Brevemente triunfarão os Nossos Corações, brevemente, Meus filhos, virá o que está escrito e o 

que vos foi Dito! Os dias de trevas estão próximos... muito próximos. Está muito próximo também, 

essa bola de fogo que este pequeno disse há muitos anos, que vinha devagar mas depressa... está 
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próxima mesmo que os cientistas não a vejam. 

 

Se o Homem não se ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados, isto será terrível, porque o castigo 

vai chegar ao mundo, porque o Homem não obedece a chamada do seu Deus Criador. 

 

E vós que estais poucos aqui, mas fazeis muita quantidade, estais a ouvir a vossa Mãe que vos 

Abençoa a todos. Tirai as máscaras e começai a amar e viver no amor e dai amor, tirai tudo aquilo 

que vos estorva, que são muitas coisas. 

 

Não tenhais riquezas, amai a pobreza, vivei em pobreza, como Eu vossa Mão viveu na pobreza, 

mas, Meus filhos amei tanto a Deus que compensou tudo no Meu sofrimento, nas Minhas Penas e 

nas Alegrias, sempre levava O Meu Deus na Minha Alma. Que grande é O Meu Deus, que grande 

é o vosso Deus, se soubessem, Meus filhos, o que é o Céu, mas tendes que busca-Lo... devagar ou 

depressa, porque o tempo passa e o inferno também está perseguindo, porque o demónio põe 

obstáculos a cada segundo das vossas vidas, mas levem o terço, Meus filhos, como vos Tenho 

Dito, rezai... rezai o terço e meditai que o vosso Deus, é o vosso Salvador. 

 

Meus pequenos, filhos de Farol de Luz, filhos do mundo pressionai, correi para os Templos, buscai 

O Meu Filho Jesus! Ele Está à Espera para que vós, Meus filhos sejais felizes. Falai com Ele, dizei-

Lhe: Jesus eu Te amo, Jesus eu Te amo, Jesus eu Te amo, Jesus Eu Te amo... digam muitas vezes 

ao dia e digam também, “Senhor Abençoa-me e Tem Misericórdia deste pobre pecador, perdão e 

Misericórdia... sim, Meus Filhos.” 

 

E a ti filho José, tu sabes quem é Deus, teu Pai, teu Tudo, imita-O, não digas nunca não às coisas 

que tens que dizer sim, Dou-te força, tu sabes que te Quero, tu sabes que Sigo os teus passos, faz-

te pequeno, faz-te humilde e segue caminhando naquilo que O Meu Deus te Colocou no caminho. 

Segue em frente, pequeno, porque quanto mais te abaixes, mas terás o Céu, isto filho Eu te Digo 

porque te Amo, como Amo todos os Meus filhos sacerdotes e vos Peço também ao mundo inteiro 

que peçam pelos Meus filhos prediletos, começando pelos cardeais, terminando nos sacerdotes e 

todo o clero. Pedi também por todos eles... por vezes tão sozinhos, muito sós, mas com as vossas 

orações tudo será mais suportável. 

 

Como vós, Meus filhos, tendes que dizer sempre “sim”, não tenhais medo de nada! Nem as 

doenças, nem a morte, se de verdade estais na Graça d’O  Meu Filho de Amor. 
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Agora, Meus filhos, Dou-vos Bênção, mas como sempre, Deus Pai Criador, 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. 

 

Pedi pelos moribundos, por aqueles que estão a morrer e vão morrer, pedi pelas vossas famílias, 

pedi pelo mundo inteiro, pedi por Farol de Luz; é Grande e será Grande e Eu estarei sempre com 

todos aqueles que digam “Farol de Luz amo-te”. 

 

Adeus pequenos, adeus Meus filhos, Adeus. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


