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7 de agosto 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 7 de agosto de 2021. 

 

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

Meus filhos meditai MATEUS. 

 

Sede bons, Meus filhos, falta pouco tempo para que venha aproximar-se o mundo de vosso Criador 

-Meu Criador tendes que ser bons Meus filhos, tendes que ser Santos, não tenhais problemas uns 

com os outros, não murmureis, não faleis mais do que se deve… quantas vezes vos Tenho Dito: 

um dia por semana, silêncio total, somente o vosso coração com o Coração do Meu Filho… falar-

Lhe e meditar a sua Paixão. 

 

Meus filhos, vinde também a Mim que Eu Estou sempre com os Braços Abertos, pronunciai o 

Nome Farol de Luz e Eu Estarei com a Luz nas vossas famílias e também em vós… reparai que 

ao Meu Lado Tenho este grande Santo que amanhã é o seu dia sabeis quem é? Sabeis quem é? O 

Santo do Rosário, Santo Domingo de Gusmão, como vós dizeis, a Ele Dei-lhe o Rosário para que 

o levasse pelo mundo, e o mundo obedeceu-lhe. Quantos filhos prediletos têm estado nesta Ordem 

Dominicana, Ordem de Pregadores, e vós também podeis ser pregadores, nesta terra do Meu Filho 

Jesus, o Evangelho, porque não cumpris, porque não falais do Meu Filho, porque tendes medo, 

porque sois tíbios? Meus filhos, porque não cumpris, porque não falais do Meu Filho, porque 

tendes medo, porque sois tíbios? Meus filhos não sejais tíbios, tendes que encher a Igreja se fazeis 

parte do Corpo e do Sangue d’O Meu Filho tendes que encher a Igreja se fazeis parte d’O Meu 

Filho tendes que ir, tendes que estar aí, tendes que deixar o mundo… o mundo somente traz 

maldades, loucuras, devassidão. Sejam limpos de coração, Meus filhos, não pensais que o Céu, ou 

ao Céu, vão essas pessoas que tem ódio, que matam e que fazem o mal que odeiam… não, Meus 

filhos, não podem ir para o Céu? É preciso arrependimento. Meus filhos, para o Céu vão os 

corações limpos dos homens e mulheres. Para o inferno vão esses que vos Disse, e estão lá milhões 
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porque não cumpriram os Mandamentos que o Meu Deus-vosso Deus os pôs no vosso Caminho 

para que fossem cumpridos   a sério! É fácil, Meus filhos, é fácil amarem-se uns aos outros; mesmo 

que algum tenha ódio se o outro não odiar e ir pedindo (perdoa Senhor a este irmão) vereis que 

finalmente esse irmão que antes odiava, terminará sendo bom. 

 

O arrependimento leva á união: porque há tantos matrimónios desunidos há 5 ou 6 dias, 10 dias e 

até 1 mês:  porquê? Meus filhos, por falta de fé! Não têm Deus nos seus corações … os que dizem 

que tem Deus nos seus corações e fazem essas trastadas, não são dignos de Deus-Meu Deus, 

porque são uns mentirosos, porque dizem sim e fazem o contrário. 

 

Amai-vos de Verdade Meus filhos, o Meu Filho Deu a Vida por todo o Mundo… por todos os 

homens e vós não podeis imitar um pouco ao vosso Deus-Meu Deus que é Amor.? Porque tendes 

que ser rancorosos, porquê essas bocas, porque falais o que não deveis, porque estais sempre com 

murmurações de um lado para o outro? A fazer mal e dano ao outro que está ao vosso lado! Não 

Meus filhos! Não, Eu Quero Santidade. Eu Venho Aqui como em todos os lugares do Mundo a 

converter-vos, para que vós olheis o Coração do Meu Filho e o Meu Coração, porque Vimos 

Trazer-vos a Luz, o Amor, a Verdade, o Carinho… imitai-Nos por isso Choro tantas vezes por 

tantos filhos ingratos que fazem dano e muito dano… guerras, ódios, mortes, desolação, 

bebedeiras, drogas, prostituição! É um leque de maldade. Vós os que estais aqui em Farol de Luz 

tendes que pedir por tudo isto que está acontecendo no mundo… já Disse tantas vezes que as 

Igrejas estão a ficar vazias porque a Fé está debilitada, o Homem deixou de ter Fé e o Meu Deus-

vosso Deus está a Deixar que o Homem veja onde vai!  Mas já estão preparados os Anjos, Arcanjos 

para esse dia… as trombetas vão socar brevemente e o Mudo chorará porque carregará com muita 

dor, muitíssima dor. Por isso, Meus filhos, chorai por vossos irmãos (A nossa Mãe Chora) chorai 

pelas vossas famílias, chorai porque no final pelos que vão para o inferno porque é para toda a 

Eternidade… e vós podeis Salvá-los e Salvar o mundo Comigo e com o Meu Filho, (deixa de 

chorar) 

 

Pedi muito ao Meu Filho!  O Meu Filho Está Esperando, como tantas vezes vos Disse, com os 

Braços Abertos, é uma escada muito alta, mas é muito fácil de lá chegar, mas o Homem olha para 

traz e vê o mundo e já não quer subir a essa Cruz onde está o Meu Filho com os Braços Abertos.  

O mundo os satisfaz mais que o Amor. 

 

Meus filhos, vos Quero muito. Eu vos Quero muito e Quero que sejais bons filhos do vosso Deus. 
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Sede Santos como o vosso Pai Celestial é Santo, «porque não?» sim é fácil Meus filhos, a vontade 

do vosso Deus- meu Deus como Eu Disse um dia “Senhor seja feita a tua Vontade e não a minha” 

e olhai donde me levantou e o que fui e o que sou Mãe de Deus, Filha de Deus e Esposa Do Espírito 

Santo Deus! Os Três na Santíssima Trindade Eu Estou Com Eles mesmo que os homens não o 

queiram ver nem acreditar. Eu estou com Eles Pai Filho Espírito Santo. 

 

Que gozo sentiu O Meu Coração quando senti nas Minhas Entranhas O Filho de Deus-Meu Deus 

ao Meu Filho e que Dor Tive quando o Vi na Cruz crucificado por todos os homens e os homens 

ainda não creem em esse Deus que Dá a Vida e dá o Tesouro do Céu, Meus filhos por isso vos 

Digo, que Farol de Luz que vos famílias, respeitar, prudência, oração, penitencia, jejum e tomar o 

Corpo e o Sangue d’O Meu Filho para que tenhamos Vida até a Eternidade. 

 

Meus filhos não tenhais medo, o medo é o inferno, e o não ter medo é a Glória, não tenhais medo, 

porque como outras vezes vos Tenho Dito “Deus -Meu Deus chama-vos quando Ele quer, não 

quando vós quereis” por isso estai Alerta Humanidade, porque não sabeis o dia nem a hora que se 

apresente o vosso Juíz, vosso Criador e vosso Deus. 

 

Vos Digo irmãos da comissão que: em Outubro deveis ter Reunião, ponde-vos de acordo, Meus 

filhos, tendes que falar e fazer muito por Farol de Luz, tendes que trabalhar profundamente e o 

vosso Sim: levar Humildade e Amor nas vossas consciências. 

 

E a todos vós e aos Meus filhos do Mundo Peço-vos que sejais fiéis e que sejais todos como um 

SÓ no Meu Filho Jesus Amor-Amor-Amor. 

 

Vos Digo Adeus, Meus filhos, até breve, até sempre, até qualquer momento porque Eu Vou com 

todos vós…quando pronunciardes nos vossos corações FAROL DE LUZ, eu chamo por ti, 

FAROL DE LUZ és tu, Vem Mãe, Sara-me, Cura-me, Dá-me a Luz que necessito para seguir o 

Caminho Que me Traçou o meu Deus Criador, o meu Jesus e minha Mãe Maria Farol de Luz. 

Agora Abençoo-vos  mas como sempre Abençoa-vos «primeiro» o Meu Deus Pai Criador, o Meu 

Filho Redentor, Espírito Santo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de Maria, Farol de 

Luz ,Farol de Luz, Farol de luz. 

 

Adeus Meus filhos…Adeus pequenos; 
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Segui caminhando, Segui levando o Evangelho do Meu Filho a todos os lugares donde fordes e 

vós que sejais luzes sempre para aquele que está ao vosso lado e pedir muito aos Santos, pedir ás 

pequenas Almas do Purgatório. E hoje também quero dizer que João português já está nas Moradas 

Celestiais. 

 

Adeus filhos, Adeus pequenos. 

                

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


