
 
 

www.montefarodeluz.es                                    Maio 2021                                               Página-1 
 

 

1 de maio 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 1 de maio de 2021. 

 

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

Continuai a meditar o que diz o que diz o Meu filho JOÃO. 

 

Meus filhos, hoje Venho Vestida de branco porque há alegria no Céu e também na terra por aqueles 

que Amam O Meu Imaculado Coração. 

 

Certa vez que O Meu Filho  se apresentou a esse padre querido e vosso padre, o Padre Hoyos, 

Disse-lhe que O Meu Coração triunfará!... Já falta menos para que triunfem o seu coração, O 

Coração d’O Meu Filho e O Meu Coração… logo em seguida haverá harmonia e paz no mundo, 

mas depois entrará e virá o anticristo, que revolucionará o mundo, e o mundo ainda não se 

apercebeu de tudo o que vai acontecer…ai Santo André; Califórnia, França, Espanha, Alemanha 

e toda a América do Sul! 

 

Meus filhos: tendes que rezar muito e pedir-Lhe muito ao vosso Deus que pode acalmar estes 

acontecimentos… se os Homens não deixarem de pecar e fazer mal uns aos outros, virá tudo isto. 

Já vos Disse, que a terra tremerá e se abrirá! Cairão milhões de pessoas no precipício, mas outros 

serão levados em pelos ares pelo Meu Filho e por Mim! Aqueles que tiverem cumprido e estão a 

cumprir os Mandamentos que foram Dados a Moisés Pelo Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos: estais a tempo de fazer caso e ir aos Templos, não sejais preguiçosos… quem é maior 

que O Meu Deus! Meus filhos, É Ele que vos dá a vida… É Ele que vos Leva. Meus filhos não 

repareis nas coisas do mundo… ter e possuir, é esse o vosso mundo… Meus filhos: O vosso Deus 

se vós acreditares Nele, e amais O vosso Criador-Meu Criador tendes que cumprir aquilo que está 

nos Mandamentos que um dia ‘como Disse’ foram dados a Moisés.  



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Maio 2021                                              Página-2 
 

Pequenos, os tempos são urgentes: confessai-vos humilhai-vos e amai-vos, como sempre vos Disse 

e vos Digo mais uma vez: Pais amai os vossos filhos e filhos amai os vossos Pais… esposas amai 

os vossos maridos e maridos amai as vossas esposas. Assim é, Meus filhos, isso é o Amor, se não 

há Amor, não há nada! A soberba apodera-se dos Homens… por isso muitos chefes de Governo 

dizem que querem a paz, mas é mentira, Meus filhos, é o demónio que está dentro deles; abusam 

e tratam mal os seus filhos, aquelas nações que estão abrindo canal a essas almas pequenas e boas 

porque o poder corrompe e o demónio entrou neles e não deixam os pequenos ser Santos e bons. 

Meus filhos: Deus não existe para eles, vós tendes que ‘cravar-vos’ de joelhos e pedir muito até 

por aqueles que fazem o mal. 

 

Olhem para O Meu Filho, como esteve na Sua Morte, crucificaram-No humilharam-No, 

Espezinharam-no e Cravaram-Lhe uma Coroa de Espinhos tão Dolorosa! Quando Ele Morreu, 

Morreu por todos vós, em Silêncio. 

 

Ele Amor. Ele Quer que O imiteis… O Meu Filho quer Homens Santos, guerreiros fortes, valiosos 

e também com Amor e Caridade, como O Meu Filho Veio Fazer no mundo. Meus filhos: sede 

Santos, já vos Disse como O vosso Pai é Santo. 

 

Eu Apareço em todo o Mundo a muitos destes Meus filhos pequenos ‘pequenos vermes’, há 

vários… como é o caso deste ‘pequeno verme’ em Farol de Luz, agora na Minha Casa de Amor e 

de Oração porque, tendes um vírus dentro dos vossos corpos que não vos deixa fazer nada; mas 

olhai: tendes que aproveitar isso, Meus filhos, e não deixar de ir á Igreja… ir á Igreja, prostrai-vos 

perante o Sacrário e d’O Meu Filho: pedir que acabe este vírus. 

 

Meus filhos, pensai que o demónio satanás está fazendo estragos na terra por isso vos Digo a todos 

vós que peçais ao vosso Anjo de Espanha e das outras nações aos seus Anjos porque todos os 

Países tem o seu Anjo defensor. Meus filhos não vos canseis de ir aos Templos – como vos Disse 

– porque chegará o dia que quereis um Templo e não o tereis. 

 

Os Homens estão virando as costas ao seu Deus, mas Eu Quero que vós ‘Meu rebanhinho,’ Meus 

guerreiros, sejais fortes para levar o Evangelho pelo Mundo; primeiro aos vossos filhos e ás vossas 

famílias… depois ide proclamar que o vosso Deus está sempre convosco, recordai-vos sempre do 

Meu Filho Jesus e d’O Seu Rosto, buscai O Seu Rosto, Amai O Seu Rosto e dizei-lhe: Jesus,  

Tendes-me aqui, eu não sou nada, não tenho nada, não quero nada… o único que quero é o Teu 
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Amor; Vem ao meu coração Engrandece o meu coração e Dá-me a Tua Doçura… Tu És Doce e 

eu quero ser doce, para dar doçura aquele que está ao meu lado, quero ser puro para Ti Senhor 

porque Tu me Criaste e eu quero quando terminar esta vida estar Contigo nas Moradas que nos já 

nos Tens preparadas. 

 

Meus filhos: pedi muito ao Meu Coração, recordai-vos, já vos Disse muitas vezes, Eu Dei uma 

Mensagem á Minha filha Jacinta:(Fátima) quando o homem deixar de ser homem e a mulher não 

seja mulher que ela vista como ele, o Mundo busca a sua destruição; por isso vos Digo que tudo 

está muito próximo, muito próximo porque veem os dias de trevas, está aí o silêncio da Igreja! Há 

Sacerdotes contra Sacerdotes, Bispos contra Bispos e Cardiais contra Cardiais. Muitos deles estão 

em guerra, mas Peço-vos que não os critiqueis: Amai-os e pedi por eles porque muitos estão sós e 

ás vezes não sabem o que que fazer, por isso Meus filhos pequenos de Farol de Luz e de todo o 

mundo, respeitai os vossos Sacerdotes e mais uma vez vos Digo que peçais pelo vosso Papa, 

porque está a ser muito criticado. Os Homens não sabem que Ele está colocado pela Trindade para 

ser Papa na terra… não é entendido incluso pelos Bispos, Cardeais e toda a Igreja, não entendem 

quem é o Papa! Respeitai-o Amai-o e não o critiquem; a critica é má. Meus filhos, não tendes que 

criticar o Papa, nem a entre vós mesmos deve haver crítica…se vós tendes que levar Amor, deve 

sair Amor do vosso coração, Esperança, Sacrifício, Misericórdia e Luz! É isto o que O Meu 

Coração vos Diz nesta tarde…seguir O vosso Deus, Amai O vosso Deus e Amai O Meu Filho 

Jesus. Meus filhos: colocai-vos sempre n’O Caliz do Sacerdote, quando ele oficia a Santa Missa e 

também a todos os vossos familiares… aos vossos amigos, aqueles que estão longe e os 

emigrantes: não os critiquem… colocai-os no Caliz porque O Senhor é Pai e Deus de todos, não 

de uns poucos e vós tirai-vos o ‘EU’ o ‘EGO.’ Sede humildes, não busqueis a soberba, porque s 

soberba não entra no Céu. Meus filhos, como vos Disse em outras vezes, que vale ao Homem ter 

e possuir, se vai deixar tudo e depois que é da alma? no Céu não entram trastos nem dinheiro nem 

joias nem vestidos… no Céu entra a Pureza! Meus filhos, vós estais a tempo de buscar o vosso 

Deus e tê-l’O nos vossos corações. 

 

Muitos Pais querem os seus filhos tenham tudo, trabalho… trabalho, dinheiro, casas como  -- dizeis 

na terra -- e não lhe falam na Alma que é o mais importante! Meus pequenos: se a Alma está vazia 

e não tem Deus dentro de si, que valor tem isto tudo, se no fim vão para o Inferno? Porque o seu 

‘deus’ são as coisas do mundo! por isso vós buscai e amai a pobreza, querei a pobreza e praticai a 

caridade com quem nada tem… com quem chora por m bocadinho de pão! Se vós tendes e não 

dais, é má a vossa situação, porque não estais a fazer o que Mandou O Meu Filho na terra, servir, 
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amar, dar e querer. Fortalecei-vos uns aos outros, aquele que tem que reparta! Meus filhos: não 

sejais avarentos, aquele que tem dois dê um e aquele que tem meio dê de esse meio...porque o Céu 

é toda a Eternidade. Meus filhos, sereis felizes quando estejais no Céu! Aí não valem as coisas da 

terra…deixai o mundo e buscai O vosso Deus e como sempre vos Digo: Sacrário-Sacrário-

Sacrário. 

 

Vieram muitos Santos Comigo, especialmente o Meu Esposo José, em seu dia; José também está 

ao Meu Lado nesta pequena foto também é santo…tem que estar alegres e contentes todos os 

Venezuelanos…quanto fez pelo pobre, quanto amou o pobre! Por isso é um Santo que tendes. Pedi 

por aqueles que necessitam de Deus-Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos, como sempre vos Abençoo, como Deus vosso Deus e Senhor, Pai, Filho, Espírito 

Santo Meu Esposo e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de Luz, Farol de Luz, Farol 

de Luz. 

 

Segui caminhando em Amor, buscai o Amor e pedi sempre coração limpo, porque a limpeza é o 

que Quer O Meu Deus-vosso Deus para levar-vos às Moradas e sejais felizes, como vos Disse no 

princípio. 

 

E agora vós, Meus filhos, como na outra vez vos Disse, os vossos Santos preferidos estão 

Comigo…pedi a eles para que o digam ao Meu Coração, Eu Leve os vossos pedidos Ao Meu Filho 

e O Meu Filho o transmita ao Seu Pai-Deus. 

 

Adeus pequenos, adeus Meus filhos, adeus. 

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


