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6 de março 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 março de 2021. 

 

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

 

Meus filhos: estais em tempo de penitência, de amor ao próximo e de conversão; tende piedade e 

misericórdia com todos os que estão ao vosso lado. 

 

Meus filhos: Venho Vestida de preto por tantos filhos que morrem diariamente!… pedi 

Misericórdia a’O vosso Deus-Meu Deus, para que todos eles não se condenem mas vão para o 

Céu. 

 

Meus filhos: meditai os ATOS DOS APÓSTOLOS. 

 

Meus filhos, a Humanidade está a corromper-se cada dia mais...tudo lhes dá igual, não existe Amor 

a’O Deus-Meus-vosso Deus Criador… hoje não é conhecido e muitos dos que O conheciam, já 

não O querem conhecer, porque dizem que a vida lhes vai mal. Meus filhos: sem Cruz não pode 

haver Céu! 

 

Alerta Humanidade! Alerta Humanidade! Meus filhos, estão próximos os acontecimentos, mas são 

e vão ser do Céu… Meus filhos: não tenhais medo da morte… tantas vezes Vos Tenho Dito: 

aqueles que morrerem por este vírus, feito pelos Homens e o demónio, são Mártires! 

 

Olhai o vosso Papa, O Meu filho predileto, sai da sua casa para consular as famílias de todos os 

que foram degolados pelos seus irmãos e estes também são mártires. 

 

Tende coragem, Meus filhos, para levar o Evangelho do Meu Filho ao mundo; Não tenham medo; 
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porque vós também tendes  medo! Pensais, que dirão? o que vão dizer, a quem amam estes 

fanáticos ? O Bezerro de Ouro está no mundo, Meus filhos, e os pecados são maiores a cada dia; 

Quantos sacrilégios o Homem comete contra Divindade, ao Meu Filho! E mais nessas festas, como 

muitos dos Meus filhos chamam, uma festa mundana, quando tinham que se ajoelhar e rezar por 

todos, principalmente por si próprios...mas estão a virar as costas ao seu Deus. 

 

Aqueles que criticam e falam mal do Meu filho favorito, o Papa; Vós não veis que isso precisa de 

sacrifício, penitência, oração, naqueles mundos onde há escravidão e morte, rezem por isso. 

 

Não critiquem, Meus filhos, não critiqueis, pois isso não é bom, como julgueis, sereis julgados! 

Pedi Misericórdia para os vossos corações, não briguem uns com os outros, sede verdadeiros filhos 

d’O Meu Deus-vosso Deus e cumpri  os Mandamentos que Ele vos Dá. Mas que poucos fazeis 

isso! Onde estão as penitências, o Sacrário, a Santa Missa? Meu Filho imolou-Se por toda a 

humanidade, (e ainda se Imola) todos os dias, por todos os Homens para a salvação de todos. O 

que vós fazeis, Meus filhos! porquê não são mais caridosos? Ide ao vosso Deus pedindo: 

Misericórdia, perdão, misericórdia Senhor, não só para mim, mas para toda a Humanidade. Mas 

os Homens lutam pelo poder, pelo Bezerro de Ouro, para ter e possuir...  tudo é miséria. 

 

Meus filhos, porquê tendes medo da morte? Se todos ides morrer num dia ou noutro! Digo-vos 

para irem à Confissão e para serem humildes com o vosso Deus-Meu Deus... não tenhais medo! 

Pois assim as consciências estão calmas, estão na graça do Meu Deus-vosso Deus. 

 

Mas fugis, ‘ como aqueles covardes que fogem um do outro, e não se olham nem se falam, porque 

estão com medo.’ Quando vós morrerdes, Meus filhos, tendes que preocupar-vos com a vossa 

alma, porque a carne apodrece e é a alma que vai para o Céu ou para o Inferno. Tende confiança 

no vosso Deus Criador, digam-Lhe: “Senhor, Tu Criaste-me para Ti e não vou descansar até que 

Te encontre... Dá-me a ‘Tua’ Luz no meu coração, a Força e a Esperança e a Caridade, porque 

assim irei caminhando pouco a pouco para as Moradas que Tu nos Preparaste”. 

 

 Quantas vezes já vos Disse para subir a Montanha! Mas não olhem para trás, cheguem até o fim, 

onde Está O Meu Filho de braços abertos para Apoiar-vos e levar-vos para o Céu, mas não olheis 

para trás, porque o mundo é perverso e vós sois fracos, porque mesmo com a Ajuda, Meus filhos, 

a vossa fé debilita-se e quebra; vós tendes uma Fé minúscula. Vós necessitais ter uma Fé forte. 
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Muitas vezes vos Tenho Dito: maridos, amem as vossas esposas... esposas, amem os vossos 

maridos... filhos: amem os vossos pais... pais: amem os vossos filhos; Mas isso não acontece! Vós 

sois pouco humildes! Têm que tirar as máscaras já... e sejam puros, castos e obedientes ao vosso 

Deus e cumpram os Mandamentos que um dia O Meu Deus-vosso Deus, Deu a Moisés. É isso que 

vós deveis fazer; Amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, nada 

de rixas, rancores, raiva, nem insultos; amem-se verdadeiramente, amem-se, como Eu e O Meu 

Filho vos Amamos, e Queremos salvá-los! Por isso apareço em tantos lugares do mundo e Trago 

estas Minhas Mensagens para que vós as tenhais e as mediteis nos vossos corações e assim pouco 

a pouco vós conhecereis mais O vosso Criador-Meu Criador, O Meu Deus-vosso Deus. 

 

Chamam-Me Farol de Luz, Eu Sou um Farol de Luz e Venho com Luz para todos os Meus filhos 

nesta terra, onde Estou agora com todos vós. Estou a Abençoar-vos a todos, aos pequenos, aos 

menos pequenos, e aos grandes, aos mais velhos, a todos, não só a vós, mas a todos os que vieram 

a Farol de Luz, aos que não vieram, e aos que não voltarão a vir, Eu Abençoo-os a todos, porque 

todos são Meus filhos. 

 

E vós, Meus filhos, sede fortes e verdadeiros guerreiros... vós tendes que construir esta Obra, mas 

nada com rancor, nem inveja, nem ciúme, mas sim com Amor. Amor com amor  se paga! Esse 

pagamento é o vosso Deus-Meu Deus, se Ele realmente Vê que vós tendes um coração limpo, 

saudável e puro. 

 

Meus filhos, Estou-vos Agradecida por virem neste dia de Amor... pedi muito,  repito, pelo Papa, 

Meu filho predileto, ele é perseguido pelos malfeitores, até pelo seu clero. Pedi pela Igreja. Pedi 

pelos jovens para que vão ao seu Deus! Ai como O Meu Coração Chora quando os Meus filhos 

pequenos vão para outros lugares onde o diabo existe e não há Deus !; Por isso vós pais, rezem 

muito por eles e para que hajam grandes sacerdotes no mundo; porque vede, Meus filhos, na 

Europa muitas Igrejas estão a fechar, porque os Meus filhos deixaram de ir, e em Espanha, na 

vossa Espanha, na Minha Espanha, também, há um silêncio mortal no clero, nos bispos, nos padres, 

É por isso que vos Digo: pedi e orai por eles para que saiam à procura das suas ovelhas e estejam 

com elas, até o fim desses dias de vida neste mundo. 

 

Pedi muito também pelas benditas almas do Purgatório que tanto Amo, porque elas, como já vos 

Disse tantas vezes, quando saírem e forem para o Céu, vão pedir por todos vós para que vós fiqueis 

pouco tempo no Purgatório e sejam salvos do diabo. 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Março 2021                                              Página-4 
 

Eu Choro, Choro e Choro pelos Meus filhos, especialmente por aqueles que são aniquilados por 

outros Meus filhos; Oh, quanta Dor Eu Tenho n’O Meu Coração e O Coração d’O Meu Filho 

‘também’ por esses Meus filhos! Ainda estão a tempo de pedir, e buscar a Fé: “Senhor Envia-me 

O Espírito Santo para que eu tenha fé na minha alma e me livre de toda essa embriaguez que tenho 

na minha vida e que somente me trazem diferentes máscaras...aquelas que Tu não Queres;” vós 

tendes que procurar e ter aquela doce ‘Máscara’ da Verdade, de Amor. 

 

Fortalecei-vos, Meus filhos, com a Eucaristia e O  Sacrário-Sacrário-Sacrário. Digo-vos também, 

Meus filhos, que vos Amo muito. E agora como sempre, O Meu Deus Pai Criador Abençoa-vos, 

O Meu Filho de Amor, O Espírito Santo-Meu Esposo Santificador e Eu, vossa Mãe Miriam, 

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

 

Adeus Meus pequenos, Adeus Meus filhos, Adeus... 

 

Pequena filha Maria, tens uma cruz, e a cruz terás, mas essa cruz é a tua salvação da alma. E a 

todos vós, carreguem as pequenas cruzes, porque a grande Cruz foi carregada pelo Meu Filho, mas 

vós tendes pequenas cruzes que às vezes não conseguem suportar, mas se olharem para o Céu, o 

Meu Filho Amor, carregará a vossa pequena cruz, para que vós vos santifiqueis aqui na terra, para 

depois irem para o Céu. 

 

Adeus filhos. 

 

Viva o Papa, viva o Papa, viva o Papa. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


