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3 de julho 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 julho de 2021. 

 

Meus pequenos, Meus filhos…Paz tenhais nos vossos corações e Luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Hoje Venho Vestida de Azul mas também com um Manto Negro por tantos dos Meus filhos que 

morrem por Guerras, Meus filhos pequenos em Abortos e ‘também’ Eutanásias! Onde vão parar e 

o que querem os Homens? Sabeis o que querem os Homens? Tirar Deus dos Sacrários … há outras 

religiões que dizem que têm único Deus verdadeiro, no entanto mandam matar os Homens de 

outras religiões, especialmente O Meu Filho. 

 

Sabeis o que está a fazer satanás? Primeiro o vírus juntamente com os Homens… agora querem 

fechar as Igrejas, muitas já estão fechadas: sabeis porque acontecem estas coisas? Porque os filhos 

d’O Meu Deus-vosso Deus estão virando as costas ao seu Deus e não querem saber nada da Igreja 

d’O Meu Filho! Por isso vós que estais aqui e os do mundo inteiro tendes que ser Meus filhos 

fortes, guerreiros e amantes da Eucaristia! Fortalecei-vos com o Corpo e o Sangue d’O Meu 

Filho… como Ele já Disse «aquele que não Coma e Beba O Meu Sangue não terá Vida no Reino 

dos Céus». 

 

Quantos e quantos estão a virar as costas ao seu Deus! Uns pelo ‘EU’, outros pelo dinheiro, outros 

pela soberba e outros porque se creem deuses… onde vão parar estes Meus filhos que tanto Amo? 

Vós que vindes ao Meu Coração pedir-Me por toda a humanidade, pelas famílias separadas, pelos 

filhos extraviados e porque os Pais não lhe ensinam o Caminho da Salvação: Meus filhos, vós 

estais a tempo não vos desvieis e buscai sempre a Fé! Pedi-A  sempre ao Meu Deus-vosso Deus. 

 

Meus filhos, meditai GÉNESIS. 
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Reparai: Eu Estou Aqui A Dar Bênçãos e esta Mensagem de Amor que o Meu Coração trás a todos 

vós e ao mundo inteiro… vinde ao Meu Coração porque Eu Estou sempre com todos vós. 

 

Hoje os filhos estão a maltratar os Pais e os Pais (também) são maltratados pelos filhos. Os Pais 

não ensinam O Caminho da Verdade, da Pureza e do Amor! Eu Venho Aqui para Dizer-vos: Amai-

vos uns aos outros como O Meu Filho e Eu vos Amamos. 

 

Eu Sou Farol de Luz e Dou Luz aos vossos corações… sempre Estarei com todos vós, se vós 

vierdes a Mim sempre vos Esperarei e olhai para esse alto Monte, aí está O Meu Filho com os 

Braços Abertos para irdes a Ele e Lhe digais “Jesus meu Mestre, Meu Deus, Tem Piedade de mim 

porque sou um pobre pecador”. 

 

Também Digo aos Meus Sacerdotes de todo o mundo que Orem, que Rezem e que peçam por toda 

a humanidade porque aproximam-se coisas muito graves para a humanidade como nunca se viram, 

guerras e os vírus que vão vir também, mas não são da terra, mas sim do Céu, se os Homens não 

se ‘cravam’ de joelhos a pedir perdão ao seu Deus. 

 

Terramotos e marmotos… as águas dos mares cobrirão Cidades inteiras! Os Homens morrerão de 

susto; mas os homens tiveram tempo de recapacitar e dizer: Tu És O Único Deus…onde iremos, 

senão estar Contigo? 

 

Os Homens não querem…os Homens viraram as costas ao seu Deus! Já vos Disse -- há uns tempos 

– que em Europa 85% são cristãos, mas não são crentes…aqueles que não creem em Deus nunca 

podem ver o Rosto de Deus-Meu Deus- vosso Deus. 

 

Meus filhos: animai-vos e felicitai-vos uns aos outros porque os que estais aqui vindes com Fé e 

Amar O Coração do Meu Filho e o Meu Coração, Nós Estaremos sempre convosco!  Esta Terra  

será grande como O Meu Filho e Eu Somos Grandes no mundo, mas tendes que passar uns 

momentos perigosos, pois muitos morrerão de susto -- como vos Disse --  pelo que se aproxima 

ao mundo, os Homens não querem olhar para o Céu, querem olhar para o seu orgulho, o seu poder, 

o seu dinheiro, a soberba, o eu, isso que vos dizeis eu eu e eu, e eu sou deus…  não reconheço a 

esse Deus que me dizem porque não o vejo. Meus filhos não façais como Tomé, se não vejo não 

creio. Eu apresentei-Me a Ele e Ele também se Apresenta a todos vós em todos os instantes das 
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vossas vidas, se vós Lhe dizeis: Senhor Salva-me Cuida-me, Tira-Me a soberba do coração que eu 

ame aos meus irmãos, que os ame a todos. 

 

Meus filhos este é o caminho que tendes que levar Amor, Amor, Amor e ter presente Meus filhos 

que no Mundo estão fechando as Igrejas porque os Homens não querem o seu Deus; pedir muito 

também para que haja vocações sacerdotais e religiosas… vós pais educai os vossos filhos no 

Amor de Deus, pelo menos os que estão aqui e os que estão no mundo, ouvindo a Mensagem da 

vossa Mãe Farol de Luz. Deixai as coisas do Mundo, buscai as coisas do Céu… as coisas do Mundo 

ficam cá, muitas vezes dizem os pais que primeiro estão os seus filhos. Não pode ser assim, Meus 

filhos! Primeiro está Deus, depois Deus e sempre Deus. Pedir a Deus-Meu Deus vosso Deus que 

Persevere e Tenha Piedade e Misericórdia com todos os vossos filhos e também de vós. 

 

Deixai as coisas da terra e buscai a pureza. Coitadinhos dos Meus filhos que morrem diariamente! 

Milhões no aborto e em outros crimes. Como vão essas almas causadoras dos crimes ver o seu 

Deus, se não há arrependimento total! A Eutanásia, as leis dos Homens que são más, de morte, 

maldade, ódio, poder. Vós não tenhais nunca poderes, mas sim fazei-vos pequenos, humildes e 

simples e mais uma vez vos Digo: Sacrário, Sacrário, Sacrário, não deixeis para trás o Papa! o 

vosso Papa que o querem aniquilar as mesmas hierarquias da Igreja, os Meus filhos Cardeais, 

Bispos e Sacerdotes! Há um complot que não o querem, mas como outras vezes vos Disse não os 

critiqueis, nem faleis mal do Papa nem de ninguém, porque mais ninguém pode julgar, só O vosso 

Deus. Sede submissos e humildes…fortalecei-vos como vos Disse antes no Amor e para o Amor. 

 

Amai muito a Igreja, a Igreja do Meu Filho a que querem destruir esses deuses e esses países que 

só querem aniquilar e matar uma vez mais ao Meu Filho na Eucaristia. Meus filhos: enchei as 

Igrejas, não sejais tíbios, comungai todos os dias, se podeis e fazei obras de caridade. É o que 

tendes de fazer nesta vida… o Bem, o Amor, a Fraternidade, a Caridade e fazer o que o Meu Filho 

vos Disse ‘no PAI NOSSO’ quando estejam sós tendes de pedir ao Meu Pai vosso Pai, aí está 

tudo… a Salvação do Homem. 

 

Rezai com humildade e pedi com humildade, não sejais tíbios, como antes vos Disse, sejam fortes 

e também guerreiros e este Lugar vós tendes que levantá-lo, Eu Estou convosco, mas tendes que 

unir-vos, não dizer que não, dizer que sim!  os operários que estão e os que querem estar, as portas 

estão abertas para todos, somente ter vontade de trabalhar por esta Minha Obra, que o Meu Senhor 

Deus Pai e o Meu Filho de Amor Me Trouxe Aqui para Dar estás Mensagens e fazer a Obra de 
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Farol de Luz. O Meu Coração Triunfará por isso apresento-Me com este Coração de Amor porque 

no Meu Coração cabem todos os Meus filhos. Quero-vos muito, Amo-vos, Dou-vos Graças por 

trazerem velas as quais estão Abençoadas e Abençoo-vos a todos com o Meu Coração Cravado de 

Espinhos pelos Homens ingratos.  Diariamente ofendem-Me…… (a Nossa Mãe faz uma pausa e 

soluça)… as ofensas que fazem ao Coração do Meu Filho com esses pecados da carne, que Dor 

tem o Meu Filho! Mas o Seu Amor lhes está dando tréguas ainda, por isso Meus filhos, devem 

chorar por aqueles que fazem Sacrilégios ao Autor da Vida, vosso Deus, chorai por todos aqueles 

irmãos que estão enganados e somente querem o prazer dos seus corpos e a maldade da sua boca. 

 Meus filhos: Digo-vos Adeus, mas não é um Adeus -- é sempre presença, porque Eu Estou com 

cada um de vós todos os segundos das vossas vidas. 

 

Meus filhos agora vos Abençoa o Meu Deus Pai Criador, 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. Ser Santos Meus Filhos, ser Santos. 

 

Adeus pequenos, Adeus filhos Meus, Adeus. 

 

(Nossa Mãe termina soluçando) 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


