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4 de setembro 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 4 de setembro de 2021. 

 

Meus filhos, Meus pequenos: a Paz Esteja nos vossos corações e a Luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Meditai Lucas. 

 

Hoje Venho Vestida de Verde? O verde é esperança para vós não olhardes para a terra, olhai o 

Céu… vede que hoje é um dia muito grande no Céu e na Terra: é o dia de Gregório Magnum… 

recordastes-vos dele? Pois recordai-vos, e pedi-lhe que interceda ao Meu Deus Pai e vosso Deus 

Pai, ao Meu Filho de Amor e Ao Espírito Santo Meu Esposo Santificador… fazei-o: é o que tendes 

de fazer nesta vida, Meus filhos… Amor, dai-vos uns aos outros, deixai-vos de raivas e rancores, 

o Ego, e o Eu. Isso é o que tendes que calcar, tendes que ser limpos, fazei-vos como meninos 

pequeninos, pois neles não existe maldade nenhuma, vós tendes que dar-Lhe ao Meu Deus vosso 

Deus, todo o vosso coração. Quantas vezes vos Tenho Dito Sacrário-Sacrário-Sacrário… e que 

poucos vão ao Sacrário! O Meu Filho está Abandonado, vão visitá-Lo muitos milhões e a consolá-

Lo! Mas Eu Quero mais, mais e mais. Vós não sejais frios, encheis as Igrejas! Ide onde está O 

Meu Filho de Amor vosso Deus e Senhor dizei-lhe eu Quero-Te , Adoro-Te e Amo-Te… Diz-me 

o que devo fazer! «mas dizei-o de coração», não de palavras, porque as palavras leva-as o vento e 

o coração é quem manda e se ides de coração contrito O Meu Deus-vosso Deus não vos despreza. 

Olhai o que está a passar no Mundo, Meus filhos, ódios, guerra, matanças inúteis, para muitos 

valiosas, para o Céu Mártires! Que Pena e que Dor tem O Meu Coração quando os homens calcam 

O Nome Do Meu Filho, O seu Deus Verdadeiro, O Autor da Vida, que é o que Salva. Ficai-vos, 

Meus filhos com o Bom e deixai o mau. 

  

Quantos filhos estão agora dando suas vidas, mas para ir para o inferno! Porque não amararam 
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nem querem amar no último segundo das suas vidas. 

 

Alerta Humanidade, Alerta Humanidade! Isto acaba, Meus filhos e vós que estais aqui como em 

tantos lugares donde Eu Apareço, pedi ao Meu Filho Jesus que Venha Salvar-nos. 

 

 Deixai de ser mornos, «e de dizer» amanhã faço, agora não posso, agora tenho uma visita. 

 

O Meu Deus-vosso Deus no Sacrário Esperando Sozinho, deixai tudo Meus filhos, ide correndo 

ao vosso Deus, porque esse Deus-Meu Deus É O que um dia vos salvará da morte do inferno. 

 

Observai!  O Meu Filho vai narrar tudo o que vê e vai dizê-lo a vós e ao mundo inteiro. 

 

- Onde me Levas, Mãe? São Pedro do Vaticano.  

- Sim, Meu filho!  

- Quem são esses que vêm com metralhadoras, vestidos de preto, encapuchados e com o nome da 

besta 666?  

- Vêm aniquilar o vosso Papa. 

- Mas… como é isso Mãe, Tu Vais Deixá-los? 

- Não! Meu filho, Eu Agarrei-o num «voo», nos Meus Braços e Guardei-o para que estes demónios, 

que são homens da terra que veem aniquilar o vosso Papa, o Meu Filho de Amor. 

- Mas… como entram, como os deixam entrar? 

- Meu filho, têm muita força, o mal tem muita força, apesar que são os sequazes de homens que 

vivem com satanás que estão a fazer tudo aquilo que lhes diz o homem da mentira, o demónio. 

- Mas, Tu Vais Deixar que entrem, Mãe? 

- Sim, Meu filho! Vão entrar, já entraram outras vezes, mas hoje Quero que o vejas e que o narres 

ao mundo inteiro!...Observai: a destruir o Templo todo, a ir aos Aposentos desse que se chama 

Papa, para o aniquilar, para matá-lo! Entraram despavoridos, empurrando a uns e calcando a 

outros! Vão a correr aos Aposentos, mas Meu filho, como Adverti, Tenho o Papa nos Meus Braços 

e não poderão fazer-lhe nenhum mal. 

- Mãe, porque não lhes Dás O Amor como o Dás a nós, para se converterem e vejam A Luz? 

- Esses homens, que também são Meus filhos, não olham o Bem…olham o ódio, a mentira, o 

engano e a destruição! Querem acabar com a Igreja d’O Meu Filho, com O Meu Amor e A Minha 

Presença! Mas não vão conseguir porque O Meu Deus, vosso Deus é o Poderoso e Fará tudo para 

esses malvados irem para o inferno! Se não há conversão verão as negruras do inferno pelas suas 
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maldades. 

- Mãe, vejo uma Luz Forte o que é isso? 

- Meu filho: é o Pai Todo-Poderoso que Vem aniquilar estes malvados que recuam quando vêm a 

Luz tão Potente e fogem.  

- Que é isto Mãe? É o Teu Deus-Meu Deus que vem salvar a Igreja do Meu Filho e estão fugindo 

e estão a matar-se uns aos outros, que estão dizendo Mãe? 

- Odiando o seu Deus, não querem o seu Deus… eles próprios estão a matar-se uns aos outros, 

com facas que lhe o demónio lhes trazem ao mundo, por isso, Meu filho, que estejam alerta todos 

os Meus filhos, ao menos os que esperam a Presença d’O Filho do Homem sobre a Terra para 

julgar os vivos e os mortos. 

 

Está próximo tudo, Meus filhos, o que vos Peço, é que sejam Bons, sede Misericordiosos a sério 

uns com os outros, que repareis onde Eu Apareço, como aqui em Farol de Luz! Estou em Corpo e 

Alma… pedi-Me Meus filhos, pedi-Me… vos Consolarei, Eu vos Consolarei. 

 

É esta a narração, Meus filhos, para que o mundo conheça que querem aniquilar o vosso Papa, 

Meu filho predileto, mas não lhe poderão fazer mal!…Ai de aqueles que ofendam o papa, ai 

daqueles que critiquem o papa, ai daqueles que sejam rebeldes, odiosos e fastidiosos! Pobres 

daqueles que não querem ver a luz! 

 

Tirai-vos o eu Meus filhos, vós também sóis pecadores, mas olhai: aqui vindes aos ensinamentos 

da Minha Mensagem mas ponham-na em prática, levai o Evangelho do Meu Filho ao mundo e 

querei-vos muito, porque este mundo tem que ser Amor… O Amor tudo pode, ai se vocês vissem 

Meus filhos como é o Céu! É toda a Eternidade. 

 

Tendes que trabalhar, tendes que tirar aquilo que vos estorva, como vos Disse no princípio fazei-

vos como meninos ali vereis o Reino dos Céus, retirai-vos das loucuras destas modas tão odiosas 

que há no mundo e Digo-vos uma coisa, Meus filhos, uma coisa que nunca vos Disse… Cuidado 

com os aparelhos dos telefones… no Céu Vê-se tudo, o Céu sabe tudo, há quem os use bem, mas 

há outros que se estão a condenar por agarrar “neles” e fazer coisas que não devem de fazer… 

Tendes que o ter claro, porque aí está tudo, mas também está o mau e o mau é sempre pecado. 

Cuidado, Meus filhos, as modas estão a fazer estragos no mundo! Hoje o homem já não quer ser 

homem e a mulher já não quer ser mulher! É essa a dor que tem o Meu Coração, mas vós que sóis 

da luz do Meu Farol, vinde a pedir por toda a Humanidade, conservai-vos sempre no Amor e Eu 
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o disse tantas vezes e volto a repeti-lo Sacrário – Sacrário – Sacrário. Pedir muito pelos meninos, 

por estes meninos que estão começando, que bonito a simplicidade e a alegria dos meninos, se vós 

Meus filhos, vos fizésseis como meninos outro mundo haveria de Amor, mas o Homem não quer 

esse mundo de Amor, quer o mundo de guerra, de odiosos, de falsidades, falam de paz e fazem a 

guerra em seguida. 

 

Vinde a este santo Lugar, Minha Casa, Minha Casa de Amor, Aqui Estou com todos vós e vos 

disse que cada vez que venhais por este Lugar, na estrada ou entrada, sempre tendes presente que 

Eu Estou Aqui… Sempre. Pedi-Me e rezai-Me, que lindo é rezar todos em comunidade! Peço-vos 

silêncio neste santo Lugar, quando venhais, vir ou tendes que vir a pedir, a rezar, a dialogar, mas 

sempre é diálogo que seja do Meu Filho ou do Meu Pai e criticando vosso Pai Celestial. 

  

Quero-vos Meus filhos, Quero-vos muito, Eu quero Salvá-los a todos, tendes o Caminho da 

Salvação, é muito simples, fazei a vontade como um dia Eu disse “aqui está a Escrava do Senhor, 

faça-se em Mim a do Altíssimo”, mas claro que vão dizer como sempre, que somos homens e 

somos pecadores, não temos a força, como que não?, o que tem a Deus nada lhe falta e o que 

acolhe a Deus, no seu coração Deus estará sempre nesse coração, mas a soberba os invade, a 

soberba pode mais, porque Satanás o Demónio está a fazer no mundo e está a fazer estragos em 

todos, num momento ou outro ficarás tentado sem razão! Não, Tenho-vos Dito muitas vezes, Meus 

filhos, quando tenhais disputas em casa ou em qualquer lugar, ide a um lugar onde ninguém vos 

veja, ponde-vos de joelhos e pedi por essa pessoa que está a fazer o mal, essa é a conversão do 

vosso coração, mas se continuais dizendo e criticando o outro, aí está Satanás, aí entra Satanás e 

isso Meus filhos não é O Quer a vossa Mãe…a vossa Mãe Quer corações simples, limpos e com 

um coração, como Tenho Dito, arrependido. 

 

Olhai sempre a Cruz do Meu Filho, os Pregos que lhe colocaram nas Suas Mãos e nos Seus Pés, 

olhai, meditai, vereis como assim pouco a pouco vais sentir a dor tão forte pela qual O Meu Filho 

passou e vós quando sintais a Dor, tendes que sentir O vosso Deus nas vossas carnes. 

 

Fazei como Tenho Dito: sempre um dia por mês de silêncio, em qualquer dia, não falar com 

ninguém, meditar para vós mesmos e oferecer esse silêncio pela salvação do mundo e dos vossos 

corações. 

 

Eu Amo-vos Meus filhos e Digo-vos, não Adeus, não para sempre, porque sempre Estarei 
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convosco e Estou agora, Meus filhos, com Meu Deus Pai que vos Dá a Bênção, Meu Filho de 

Amor, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Maria, Farol de Luz, 

Farol de Luz, Farol de Luz. 

 

Quero que este mês estejam aqui todos fazendo neste dia que vós sabeis: oração diálogo, Convido 

todos aqueles que queiram vir sobre a uma da tarde a estarem aqui, Eu também Estarei a 

Presenciar-vos, não digais que não posso, ou que não vou, ou que estou noutro lugar, vinde, vinde 

à chamada da vossa Mãe. 

 

Agora Digo-vos Adeus e Dou-vos a Bênção com todo O Meu Coração especialmente hoje a todos 

os meninos que vieram com essa mãe com sete filhos e a menina que vem sejam bem-vindas, Farol 

de luz Quer-te, Quer-vos. 

 

Adeus Meus filhos, Adeus pequenos, Adeus filhos. 

 

 

Nossa Mãe fala e o vidente. 

Pediremos por tudo aquilo que tu tens lançado na boca do Teu filho, pediremos para que os 

demónios vão embora e não vão atirar e matar ao nosso Papa de Amor, pedir muito pelo Papa, 

rezai muito pelo Papa, que as más línguas se calem, que se cale todo o ódio, que se cale a mentira 

e viva o Amor, e que elevem O Amor e a conversão dos vossos corações. 

 

Meu filho segue como vais mesmo que a Dor te perfure a ti também com Dores, incompreensões, 

segue e faz-te também um menino, porque se tu não o fazes um dia tudo o que o Meu Filho te tem 

dado terminará, Meu Deus Pai e Meu Amor, Meu Coração, luta por Farol de Luz, luta por Farol 

de Luz, luta por Farol de Luz, Eu Estarei contigo sempre… sempre. Faz-te humilde, Meu filho, 

humilde-humilde-humilde.                

 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 


