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5 de junho 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 5 de junho de 2021. 

 

Meus filhos, Sou O  vosso JESUS, vosso Deus e vosso Amigo: venha a Mim toda a Humanidade, 

Comer O Meu Corpo e Beber O Meu Sangue, desta forma tereis VIDA ETERNA. Não corrais 

atrás dos ídolos… o Meu povo tem-Me abandonado como no princípio, não querem O seu Deus! 

Estão a virar as costas Ao seu Deus e Eu os Amo a todos e Quero Salvar a todos…Sou o Caminho, 

a Verdade e a Vida. 

 

Porquê não sois humildes, Meus filhos? Calcai satanás porque está a fazer estragos no mundo! 

Mas o vosso Deus, se vós ides ao vosso Deus, tereis Felicidade e sereis Meus filhos de Amor… 

dai Amor a todos os que estão ao vosso lado, não desprezeis a ninguém: Amor com Amor se paga. 

Eu Dei a Minha Vida por todos os Homens e hoje ainda a estou Dando por tantos Sacrilégios, 

pecados, maldades e tantas misérias que cometem ao Meu Divino Coração: venham a Mim todos 

os que estão Sobrecarregados, Eu Estarei sempre convosco. 

 

Escutai a Minha Mãe, trazei-Lhe velas, acendei-as  e levai-as para que  assim se cumpra o Milagre 

que se vai cumprir, se vós o fazeis com Fé! Que a Minha Mãe Tenha sempre a Luz… ainda que 

Ela é a Luz, mas gosta que vós lhes ofereçais cirios para alumiar O Seu Coração Divino. 

 

Fazei-Lhe caso e fazei tudo o que Ela Diz… vós Farol de Luz Meus filhos eleitos para esta Hora 

Santa escutai-A e fazei o que Ela vos Diz, não vacileis nem vaiais de um lado para o outro, ou 

amanhã ou além…mas fazei o que vos o que vos Manda…cumpri-o e fazei-o porque assim tereis 

o Reino que tanto O Meu Pai vos Deu e vos Fez para o fim da vossa história. Buscai o Reino dos     

Céus. Como ides buscar o Reino dos Céus, Meus filhos? Humildade, sacrifício, penitencia; pureza 

como Eu Sou Puro, A Minha Mãe É Pura, A Trindade é Pura e o Céu é Puro! Para lá vai a Pureza 

da Alma; por isso vos Digo, neste dia grande para vós, O Corpo e O Sangue d’O Meu Coração… 
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metei-vos n’O Meu Coração pedi ao Meu Coração, e lutai sempre contra as tentações que ides ter. 

 

Buscai o vosso Deus, buscai-Me para que Eu suavize todos os sofrimentos e penas que tendes. 

Vos Amo, Meus filhos, e vos deixo com A Minha Mãe. 

 

                                    Agora fala-nos a nossa Mãe. 

 

Meus Filhos, vinde aos Meus Braços, hoje O Meu Filho Quis Estar Aqui Comigo; Está sempre 

Comigo, mas hoje Falou para todos vós. Eu Sou vossa Mãe da Luz e Consolação; Meus filhos, o 

mundo desmorona-se; e Eu, como sempre, Venho Dar-vos estas Mensagens de Amor. 

 

Meditai MARCOS. 

 

Meus filhos; Venho Vestida de branco, como todos os Anjos e Santos que Me acompanham e que 

estão ao Meu Lado: vos Digo mais uma vez para cumprirem os primeiros sábados de mês, porque 

é a Oração que O Meu Coração Prefere. 

 

Meus filhos: vinde aqui a Faro de Luz, Minha Casa-vossa Casa…vinde com contrição e fortaleza, 

com Esperança e com Amor. Eu Sou a vossa Mãe da Consolação… pequenos:  vede como está o 

mundo! Está a desmoronar-se porque não querem O seu Deus-Meu Deus…tudo lhes dá igual; tudo 

é igual! Mortes, matam meninos-Meus meninos…o pecado da carne, a soberba, as borracheiras e 

as drogas…já não são só alguns, há milhões de pessoas que passaram para a maldade porque foram 

atrapados pelo demónio.  

 

Alerta Humanidade! Tende presente estas palavras, alerta humanidade! Porque vós sois 

humanidade também… o demónio entra pelos sentidos e não vos apercebeis; por isso agarrai-vos 

ao Sacrário do Meu Filho sempre! Ide a Ele, mas Amando-O e estai com Ele, falai com Ele: e o 

Meu Rosário, tende-o sempre nas vossas mãos; levai o Evangelho ao mundo inteiro e sede escravos 

do Meu Filho e do Meu Coração! assim não tendo nada é como se vive melhor… a Felicidade não 

é dada pelo dinheiro nem pelos vícios e misérias… a Felicidade é dada Pelo Meu Filho de Amor 

com os Seus Ensinamentos. Meus filhos: por isso continuai caminhando e levai a Palavra d’O Meu 

Filho ao mundo. Que vossas casas sejam casas de Oração. Fazei grupos de Farol de Luz pelo 

mundo… prestai serviço á Igreja, não vos esqueçais… a Igreja está a passar por uma grande crise! 

Muitos Sacerdotes, Meus filhos não levam a sério os seus Ministérios… também muitos de vós 
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não levais bem os Ministérios das vossas vidas, tudo dá igual! Não, Meus filhos: há uns 

Mandamentos Dados pelo Meu Senhor a Moisés para a Salvação dos Homens… escutai-os, 

atendei-os, meditai-os e amai-os como diz o primeiro:  Amarás a Deus sobre todas as coisas, e 

logo a seguir, ao próximo como a ti mesmo. Apercebei-vos que que sois filhos da Luz, que tendes 

que mudar os vossos corações… fazei a Caridade, Amai-vos e estai unidos, não nas bisbilhotices  

-- como dizeis na terra -- mesmo que digamos a seguir, ou digais, falando mais exatamente, que é 

boa coisa; não as coisas do demónio são do demónio, as coisas de Deus são de Deus. Por isso vós, 

filhos da Luz, tendes que levar sempre os Ministérios destes Mandamentos nos vossos corações. 

 

 

Amai os vossos Pais os vossos filhos e vossos esposos-esposas…amai-os, não discutais, não sejais 

infiéis uns com os outros. Buscai como O Meu Filho Disse, O Seu Corpo e O Seu Sangue para ter 

Vida Eterna.  

 

Chamam-Me Farol de Luz e Sou Farol de Luz… vinde que Eu vos Abençoarei e Abençoo a todos, 

a todos, até aqueles por quem pedis. Meus filhos, Abençoo-vos a todos, vos Quero e Peço que 

sejais Felizes e que venhais a este Santo Lugar onde Eu Apareço e Estou sempre e Estarei sempre 

quando um de vós Me chameis. 

 

Amai muito o Papa: hoje está Crucificado pelo mundo! Porquê, o Papa é criticado, se o Papa está 

posto pela S. Trindade? Sabeis porquê? Porque a Maçonaria está dentro do mundo e da Igreja e 

não querem a Bondade e a Verdade! Por isso Rezai e pedi por ele. Papa Francisco, Meu filho 

predileto…não escutem a quem falar mal do Papa! Rezai ‘também’ por eles. 

 

Vos Quero, Meus filhos; Estou-vos Agradecida por virem à Minha Casa de Amor e vos Dou a 

Minha Bênção, mas antes como sempre, vos Abençoa O Meu Deus Pai Criador, O 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. 

 

Ide em Paz, Meus filhos, vos Quero.  Adeus pequenos, Adeus Meus filhos.    

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


