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3 de abril 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 3 de abril de 2021. 

 

Meus pequeninos, Meus filhos: Paz nos vossos corações e luz de Minha Luz vossas almas. 

 

Continuai a meditar os ATOS DOS APÓSTOLOS, Meus filhos. 

 

O Meu Filho, Manso e Humilde de Coração, Costumava Dizer ao mundo e hoje Ele também Diz: 

o que está a fazer o mundo? Vira as costas ao seu Deus, não querem saber nada d’O seu Deus, não 

O conhecem e não O querem conhecer, Meus filhos: Ai daqueles que não seguem o Coração d’O 

Meu Filho e a Bondade d’O Meu Filho! Dizem que Está Morto, que não Ressuscitou e que quem 

O segue vive num mundo irreal, Meus filhos... O Meu Filho Apresenta-Se ao mundo para Dar Sua 

Vida para vos Salvar a todos!  O que fazeis com  as vossas almas? Quantas Igrejas vazias!... Onde 

Está a Divindade nos Templos? Medo… agora com medo! Antes não faziam caso: vou amanhã, 

fica para outro dia, o Senhor me perdoe. 

 

Se não cumprirem os Mandamentos que o Céu vos Deu,  as coisas vão  mal!  Meus filhos; sede 

obedientes, sede caridosos e  buscai O vosso Deus-Meu Deus nas vossas almas. De que adianta ao 

mundo ganhar tesouros, bem-estar e conforto, se depois sua alma fica vazia? Quantas vezes Eu 

Gritei e Gritei: Sacrário-Sacrário-Sacrário; mas não Me escutaram…vivem num mundo de agonia, 

de prazeres e de bem-estar; dizem: Eu não vou, que vão dizer de mim os meus familiares e meus 

amigos? O que vos preocupa tudo isso, se o que importa é a vossa alma? Tendes que prestar contas, 

tendes que dar contas ao vosso Deus-Meu Deus, de tudo que Ele vos Dá e vós não tirais proveito 

disso, porque gostais do mundo! Eu Choro com O Meu Filho quando Vemos os Templos vazios,  

por medo, de quê? de morte ou do  vosso egoísmo? Que melhor morrer do que na Igreja, Meus 

filhos, com O vosso Deus-Meu Deus. Quem será Salvo, Meus filhos, se virarem as costas ao vosso 

Deus? Eu vos Amo  muito e Quero Salvar a todos, por isso Apareço no mundo inteiro, e já Disse 
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tantas vezes, para  vós pegardes em cajados e irem em peregrinação ao Templo de Meu Filho! Que 

coisa mais linda? Se abandonais este Templo, como ides viver em Deus-Meu Deus? 

 

Vós estais escondendo O vosso Deus, e isso é muito perigoso, Meus filhos. Deus em primeiro, e 

Deus no final também… nem filhos, nem esposa, nem marido e nem família!  Deus primeiro, Deus 

primeiro, depois o resto, porque se estais no vosso Deus-Meu Deus, Ele Vai vos Dar a força para 

fazer tudo o que vós necessitais para as vossas famílias e para vós mesmos . Meus filhos, se O 

Meu Filho Ficou no Sacrário, é para vós irdes falar com Ele, contar as vossas coisas, as vossas 

tristezas, alegrias… tudo!  Ele Vai Falar convosco e Dizer: “Meu filho, ou Minha filha: isso-isso-

isso é o que tendes que fazer” Mas se não vão e não consultam o Divino, que quereis, Meus filhos? 

Eu já vos Disse: viveis num mundo irreal! O Meu Filho é mais uma vez arrastado pelos Homens 

para a Crucificação, um ano, (após) outro ano; Vós estais vendo tudo o que aconteceu ao Meu 

Filho e que hoje também passa, por tantos pecados de ingratidão e Sacrilégios que os Homens 

cometem!  Matando-O segundo a cada segundo; Mas que estais a fazer, Meus filhos? Porque não 

sois amor e porque não ides ao Amor?  Porquê vos conformais um momentinho na Igreja?  Não é 

assim, Meus filhos!  A  principal Igreja é a vossa casa…tende isto presente: O Templo d’O Meu 

Deus-vosso Deus, é O Templo da vossa alma; o corpo consome-se, acaba…mas a alma é mais 

importante porque vai para o Céu ou para o Inferno. A alma é quem conduz e quem um dia vai 

para o Céu ou para o Inferno. Não fiqueis confortável, tirai, (Disse e Digo,) as máscaras e segui 

Deus-Meu Deus, com amor; porque o amor com amor se paga. Se fordes ao Meu Deus-vosso 

Deus, pedindo amor, Ele vos Dará o cem-por-um, Meus filhos.  Ele Abre os vossos corações para 

O Amor de Amores que vos Espera, e para pensar que A Cruz que Ele Carregou e essa 

Crucificação, foi para todos… para aqueles que estão aqui e para aqueles que estão no mundo e 

aqueles que virão; mas os Homens são ingratos, não amam O seu Deus… por isso os Templos 

ficam vazios! Sacerdotes, cada dia há menos e menos vocações. Pedi vocações, rezai o Rosário, 

Minha oração preferida, para que Eu Leve estes Rosários a’O Meu Pai-vosso Pai, para que Ele 

tenha Compaixão…Compaixão por todos os Homens do mundo ; Meus filhos, não façais nada que 

desgoste a Deus e se tendes aquela fé que O Meu Deus vos Dá, tendes que cumprir, tendes que 

realizar, tendes que evangelizar e tendes que pegar  a Sua Obra. A Obra d’O Meu Deus no 

mundo… vós sois os apóstolos de hoje, não se escondam, continuem caminhando em peregrinação 

Àquele Templo que vos Espera, que É O Meu Filho no Tabernáculo. Filhos Meus, mais uma vez 

vos Digo: pedi pelo Papa, Meu filho predileto, que está sendo oprimindo… o mundo critica-o e 

odeia-o! chamam-lhe tudo. 
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Mais uma vez, Digo:  vós sois eleitos pela Trindade, é O Céu e não Os Homens; é por isso que 

tendes que amar; amai-O, e Digo-vos mais uma vez: mesmo a dor vos penetre e sejam Crucificadas 

as vossas almas, Crucifiquem-se verdadeiramente com O Meu Filho de Amor.  Fazei as penitências 

que o mundo já não faz, livrem-se de tantas coisas que os impedem.   Dai esmolas, vós que podeis, 

todos vós podeis, mesmo um pouco. E observai: se dais ao vosso irmão um copo de água, está 

escrito no Céu, se derem um casaco, está escrito no Céu, se derem comida, está escrito no Céu; 

porque no final O Meu Deus-vosso Deus, Vai Dizer-vos: “Vinde benditos de Meu Pai, porque 

Estive na terra convosco e Me deste de comer e de beber; Ou vai amaldiçoado por Meu Pai, porque 

Eu Estava com fome e  não me alimentastes, E Eu Era Quem Estava lá nos momentos em que 

Precisava desse Carinho, dessa Esmola, dessa Fraternidade… desse Amor. ” É muito fácil ir para 

o Céu, Meus filhos, é muito fácil ir para o Céu, se cumpris a Vontade d’O Meu Deus-vosso Deus; 

dizei: faça-se a Tua Vontade  em mim… ‘como Eu Fiz’; e olhai o Lugar que O Meu Deus Meu 

Senhor, Mãe do Redentor e Esposa do Espírito Santo, Filha do Pai, Meu Deus, Me Deu. Façam: é 

fácil, percorrer o mundo ensinando a doutrina d’O Meu Filho e da Igreja… Meus filhos, amar com 

amor, vale a pena. Amo muito toda a Humanidade, e Envio um Abraço e uma Bênção aos Meus 

filhos Portugueses que tanto Amo, a todos vós que estais aqui, pequeno “rebanho” e a todos os 

que vais ouvir a Mensagem deste primeiro sábado de mês. Rezai muito e pedi muito pelos 

Sacerdotes… hoje tendes aqui, o Meu filho José sacerdote também…e porque  precisa de Orações, 

ajudai-o a pedir a Deus-seu Deus-Meu Deus por ele. 

 

Pedi santas vocações, sacerdotais e religiosas, e também por todos aqueles que querem ir a Deus 

e não podem chegar, porque o mundo os impede, esses mártires que morrem todos os dias nesses 

mundos de maldades e de ódios; pedi a’O Deus Verdadeiro-Meu Deus e Deus deles; e também 

por todas essas crianças que morrem de epidemias que vós tendes agora no mundo. E Vou Dizer-

vos mais uma coisa, Meus filhos, muito em breve virão coisas que vos vão assustar… estão perto, 

muito perto, por isso quero que sejam portadores do Evangelho d’O Meu Filho para o mundo, e 

dizei-lhes que Jesus os Ama! O Meu Filho Quer que eles vão a Ele e falem com Ele. Endireitai os 

caminhos, levai a Palavra do Meu Filho, porque os acontecimentos estão próximos, e no final 

quando eles vierem não haverá remédio, não haverá mais perdão, porque o que o Céu escreveu se 

cumprirá. 

 

Vos Amo, Meus filhos, e vos Abençoo; mas como sempre, vos Abençoa O Meu Deus Pai Criador,  

O Meu Filho Redentor, 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 filhos, Adeus 
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pequeninos; ide com Amor, por Amor Sacrário, Sacrário, Sacrário; Adeus filhos. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


