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2 de outubro 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 2 de outubro de 2021. 
 

Neste dia, e antes da mensagem da Nossa Mãe, Nosso Senhor se fez presente sob a Sagrada Hóstia, 

que todos os assistentes pudemos contemplar e adorar, terminando com a comunhão da mesma 

pelo vidente; ao mesmo tempo que a Virgem nos pedia, aos restantes assistentes, que fizéssemos 

uma comunhão espiritual. 

 

 Veja o vídeo da mensagem: https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY 

 

                   
 

“Pequenos meus, vinde e adorai a meu Filho, que é maltratado por todos os homens do mundo; 

que saiba o mundo inteiro que meu Filho está aqui com todos vocês.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY
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Comungai espiritualmente todos, fazei atos de reparação nestes momentos: “Creio em Ti, meu 

Deus, Te adoro a Ti, meu Deus, Te amo a Ti, meu Deus, não permitas que me separe de Ti, na 

hora da minha morte chama-me e vem a mim”. 

 

Meus filhos, Eu sou vossa Mãe do Amor e da Misericórdia; quis O Meu Filho fazer esta prenda a 

toda a humanidade, que toda a humanidade saiba desta prenda, que hoje em Farol de Luz, em 

minhas Mãos o trago, a meu Filho, e nas mãos de meu pequeno lhe coloco a meu Filho; adorai-O 

sempre, Sacrário, Sacrário, Sacrário. 

 

Não deixeis, meus filhos, que entre o Demónio em vossos corações; sede humildes, simples; sede 

crianças, amai-vos, fortalecei-vos, comunicai-vos uns com os outros, não estejais distanciados uns 

dos outros, sede todos um em meu Filho, falai de meu Filho, levai o Evangelho de meu Filho ao 

mundo, embora o mundo não queira saber nada da Divindade de meu Filho. 

 

Venho de azul, meus filhos, com meu Filho pequeno em meus braços, e sabei que vem a Corte 

Celestial, tantos Santos, incluso alguns amigos vossos: Teresinha de Lisieux, Padre Pio, Clara, 

Francisco, Inácio, Beatriz da Silva, Rosa de Lima, e tantos filhos que já estão santificados e estão 

no Trono do meu Deus, vosso Deus. 

 

Vinde a este lugar Santo e fortalecei-vos com minhas palavras, não tenhais medo do mundo, 

tenham medo do Demónio, que está rondando em muitas almas e não sabem o que fazer, porque 

estão já metidos nesse maldito de Satanás. 

 

Olhai-vos uns aos outros, e fazei o bem, sempre que vades a todos os lugares onde vades, levai o 

nome de meu Filho. 

 

Maria minha filha, faz caso a meu filho, faz caso a meu Coração, e isso mesmo vos digo a todos 

vocês neste dia, e a toda a humanidade, meus filhos queridos que tanto amo, vinde à Fonte que 

nunca se acaba, a do meu Filho, e ao meu Coração que Eu vos darei fortaleza, vos darei amor; mas 

não ides só um momento, todos os dias tendes que pedir auxílio a vosso Deus, meu Deus Criador. 

Filho meu, a ti te digo, pequeno, sê humilde mesmo que não te compreendam também, reza e pede 

por todos. 

 

Também vos digo, meus filhos, fazei os jejuns, que se esquecem, as penitências, que se esquecem, 
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os momentos de Sacrário, Sacrário, Sacrário. 

 

Tirai fotografias da Hóstia do meu Filho para mandá-la ao mundo inteiro. 

 

“Bendito sejas Senhor, louvado sejas Senhor, bendito sejas Senhor, minha Mãe, meu Pai, faz que 

todos aqueles que estão aqui hoje vejam o teu Coração ensanguentado e vejam que Tu és a Verdade 

e a Vida, Mãe do Consolo, Amor dos Amores, ajuda-nos a levar estas pequenas cruzes que às 

vezes se fazem grandes, e muda-nos o coração por um coração são, obediente, amoroso a teu Filho, 

obrigado de todo o coração." 

E a todos vocês, meus filhos, vos agradeço por estar aqui, estar Comigo pedindo e rezando pela 

salvação do mundo; deixem-se de disparates, meus filhos, tirem as máscaras já; este lugar é Santo 

e vós tendes que trabalhar neste lugar, todos em um a meu Filho; não andeis caminhando com 

blasfémias e criticando uns aos outros, isso não o quer meu Deus, vosso Deus, quer a pureza e a 

humildade; não sejais os primeiros, senão os últimos, não sejais aqueles orgulhosos que vão pelo 

mundo dizendo eu, eu, eu, eu, não; olhai aquele que estava no Templo, aquele que dizia "eu não 

sou como estes, como este, ou como aquele, sou melhor, dou esmola"; e se criticava a si mesmo e 

aquele outro; o pequeno humilde, batia no peito, "Senhor perdoa-me, porque sou pecador"; isso é 

o que quero Eu e meu Filho, que não andeis pelo mundo se gabando do que sois; não sois nada, 

meus filhos, e tendes que ser o que Deus, meu Deus, quer que sejais. 

 

Amai-vos, amai-vos muito e sede guerreiros deste Santo Lugar porque se vós não trabalhais, este 

Santo Lugar irá para outras pessoas, e meu filho de amor, meu pequeno, se ele não cumpre com o 

que seu Deus quer, lhe retirarão tudo o que se lhe há dado. 

 

Pedi muito pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, aí daqueles que criticam o Papa, ai 

daqueles que falam mal do Papa posto pela Trindade!; quem sois vós para julgar, se somente julga 

meu Deus, vosso Deus? Por isso amai-o, defendei-o e sacrificai-vos também pelas suas 

debilidades. 

 

Meus pequenos Eu estou aqui com todos vocês para dar-vos amor e fortalecer vossos corações, e 

agora é o momento, meus filhos, hoje, que me peçais ao meu Coração tudo aquilo que trazeis, 

aquilo que lhe haveis dito ao meu pequeno; mas Eu quero que me o digais na cara; olhai a minha 

Imagem agora depois de comungar, aos olhos de Farol de Luz, Eu transmito Luz, dou Luz e sou 

vossa Mãe. 
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Segui caminhando, segui caminhando no Amor e para o Amor. Farol de Luz me chamam, Farol 

de Luz sou, o que venha à minha Luz Eu lhe transmitirei a Luz do Céu. 

 

Meus filhos Eu vos abençoo, mas hoje está presente meu Filho de Amor nas mãos de meu filho, 

que são minhas Mãos; fazei ato de reparação, comungai espiritualmente todos; comunga meu filho. 

 

Mandai imagem desta Santa Comunhão, que o mundo saiba que em Farol de Luz está meu Filho 

com o seu Corpo e sua Alma e sua Divindade; não vos esqueçais, meus filhos, de confessar a 

miúdo, de tomar o Corpo e Sangue de meu Filho, porque Ele tem Vida para a finalidade dos vossos 

dias, e não vos esqueçais, meus filhos, da Santa Missa, se podeis todos os dias. 

 

Estais no mês do Rosário, rezai, não por vocês, por vossas famílias, senão pela conversão do 

mundo, a isso venho, a isso vim e a isso virei a salvar a todos os meus filhos, de Satanás. 

Sede valentes, fortalecei-vos na oração e assim sereis perfeitos e humildes, que é o que quer meu 

Deus, vosso Deus, e Ele vos encherá de gozo, de sabedoria e de paz. 

 

Não vos esqueçais do Espírito Santo, meu Esposo, pedi a fortaleza, o dom da palavra, o dom do 

amor; Ele guiou meu Filho na terra e agora vocês tendes que pedir que vos guie a vocês também 

na terra. 

 

Agora, meus filhos, já vos dou a bênção, mas como sempre meu Deus Pai Criador, meu Filho 

Salvador, o Espírito Santo meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe, Coração de Maria, Farol de 

Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. Obrigado pequeno. 

 

Adeus, meus filhos, segui caminhando no amor, não tenhais contendas, nem rancores, nem cóleras 

uns com os outros, conversai, estai juntos, uni-vos, Farol de Luz é Amor e como Amor tem que 

perseverar em tudo e por tudo. 

Adeus filhos. 

 

No princípio da Mensagem, nossa Mãe nos disse que devemos fazer atos de reparação, já sabemos 

que se aproximam as festas de Halloween, e todos sabemos que nessas festas se celebram atos 

satânicos, devemos rezar muito para reparar o Coração de nossa Mãe e de seu Filho Jesus. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 



 
 

www.montefarodeluz.es                                    Outubro 2021                                              Página-5 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir de agora vai-se pôr o número da conta da ‘Associação Farol de Luz’, para todos os que 
queiram fazer algum donativo. Estes donativos são para se poder COMPRAR o TERRENO onde a 
Nossa Mãe quer realizar a sua obra, e vos agradecemos pelo vosso esforço e generosidade. 
 
Se deseja colaborar com as despesas da “Associação Monte Faro de Luz”, pode fazê-lo através 
deste número de conta bancária (Espanha): 
 

- Banco: SANTANDER 
- Titular da conta: MONTE FARO DE LUZ 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 

 

Pode informar da vossa transferência (ou depósito), enviando um email para: 

montefarodeluz@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


