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6 de novembro 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 6 de novembro de 2021. 

 

Meus pequenos, Meus filhos: a paz esteja nos vossos corações e a Luz da Minha Luz nas vossas 

almas. 

 

Continuai meditando Coríntios, Meus filhos…porque assim conhecerão melhor as grandezas do 

vosso Deus-Meu Deus, conhece-las bem, para o Amar. 

 

Que os os vossos pensamentos sejam Sempre “Senhor seja feita a Vossa Vontade”, não fiqueis 

nenhum dia sem fazer este pedido e também ao Meu Filho Dizei-lhe Jesus eu amo-Te, Jesus eu 

amo-Te, Jesus eu amo-Te, Jesus eu amo-Te, Jesus eu amo-Te e ao Meu Imaculado Coração dizei-

Lhe Salva-me Mãe, Salva-me Mãe, Salva-me Mãe, vem aos nossos corações, Salva-me Mãe 

Salva-me Mãe. 

 

Meus filhos tendes que pedir muito pelo mundo especialmente hoje vos Digo: pela Polónia, pelos 

Países Árabes, pela Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e toda a América. 

 

Meus filhos: satanás está invadindo o mundo com as suas mentiras e as suas manhas! Não tenhais 

medo porque vós sois filhos da Fé recordai-vos que tantas vezes vos Tenho Dito… alerta 

Humanidade, alerta Humanidade, alerta Humanidade! Que quer dizer isto Meus filhos? Está tudo 

próximo! Mas não tenhais medo daqueles que dizem “guardar viveres e comidas nas vossas casas” 

se tendes a Deus o que vos falta? Não vos recordais Meus filhos, do Maná que caiu do Céu para 

alimentar as Almas?  Vós tendes que acreditar numa coisa… que se vós amais O Meu Deus-vosso 

Deus e tomais O Corpo e O Sangue d’O Meu Filho, que ireis temer? Meus filhos, é o medo igual 

a este vírus, Eu o Anunciei há anos, que viriam vírus mas que não eram do Céu, que eram vírus de 

satanás metido nos Homens… aquele homem ou mulher que tem fé e Ama o seu Deus, não tem 
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que temer porque Eu já Disse: todos aqueles que morreram são mártires e estão no Céu porque 

morreram por causa do Homem, que matou o Homem! E os que morrem nestas circunstâncias, são 

mártires no Céu e na Terra. 

 

Meus filhos não guardeis muitas coisas na Terra, buscai as coisas do Céu, buscai O Meu Filho, 

Buscai-O, Segui-O Amamentai-vos de Ele como Disse no principio d’O Seu Corpo e d’O Seu 

Sangue… é a Vida Eterna do Homem. 

 

Segui caminhando no Amor e para o Amor buscai o Amor… dai Amor deixai-vos das coisas vãs 

do mundo, recordai-vos da Viúva que deu quanto tinha no Templo e aqueles que tinham tanto não 

lhes valeu para nada porque davam do que lhes sobrava… pois isso é o que vós tendes que fazer, 

partilhar com os irmãos. 

 

Vede que o Meu Deus-vosso Deus sabe o dia e a hora das vossas vidas na terra, ide ao Sacrário 

estar com Ele e dizei-Lhe “Senhor eu quero estar sempre Contigo… Ajuda-me a ser fiel aos 

ensinamentos que Trouxestes ao mundo, que sejam cumpridos os Mandamentos que Deste a 

Moisés nas tábuas da Lei para que os Homens morassem Eternamente nas Moradas Celestiais. 

Meus filhos: preocupai-vos com isto! Deixai os vícios e as maldades do mundo… satanás é astuto 

vai buscando os corações débeis e não só a estes, mas os débeis são os que ele quer levar! Por isso 

estai alerta e fortes; dizei sempre: Contigo Senhor vencerei o mal porque Tu És O Bem, A Verdade 

e A Vida. 

 

Meus filhos Venho Vestida de preto, Choro pelos Meus filhos que morrem no Mundo e ás vezes 

em pecado, já não tem remédio porque não podem sair do inferno e ir para o Céu… Meus filhos, 

por isso vós que estais aqui, que sois Meus guerreiros e Meus filhos pequenos, sede fortes e quando 

tiverdes tentações vinde ao Coração d’O Meu Filho e ao Meu Coração. 

 

Meus filhos, agora que estais a entrar em Advento, é tempo de Penitência e encontro com O Meu 

Filho: buscai o Jejum, o Silêncio, e o Sacrário!  Ide ao Sacário e fortalecei-vos no Sacrário! É a 

Escola que Manda O Meu Filho que está aí para nós irmos para contar-lhe as nossas coisas, os 

nossos problemas. 

 

Meus filhos Eu Venho aqui, Estou Aqui para que vós peçais, e Eu sempre vos Digo Rosário é a 

Arma que vós tendes, Meus filhos, para afugentar o maldito satanás, rezem Rosários por vós e 
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pelo Mundo inteiro, porque vós, Meus filhos, que tendes a Luz, a que o Meu Deus-vosso Deus  

vos dá, tendes  que pedir por aqueles irmãos que estão confundidos pelo Mundo, que fazem dano, 

que não fazem nada bom, mas são filhos também: rezem e peçam por os pobres pecadores e 

também por vós que necessitais de perdão, que sejais humildes, tirai o “Eu” o eu, é do demónio, 

aqueles que procuram e Amam a Deus-Meu Deus-vosso Deus. 

 

Vinde a este Lugar Farol de Luz, Eu vos acolho nos Meus Braços e no Meu Manto a todos aqueles 

que vieram hoje, os que vieram e os que vão vir! Já os Tenho no Meu Coração e os Amo todos na 

mesma; no mundo onde Apareço que beijeis o chão como Bernardete o beijou! Meus filhos não 

queirais ser mais que O vosso Deus porque O Meu Filho também beijou o chão – como recordareis 

– caiu no chão por todo vós e por todos os Homens do mundo e que menos vós vos humilheis e 

peçais perdão por vós e pelos vossos irmãos  do mundo… peçam também pelas vocações 

Sacerdotais porque isto vai muito mal, já vos Disse muitas vezes, as Igrejas ficam vazias, não 

querem ir aos Templos, umas vezes por medo, outras vezes por preguiça e não tendes que cair 

nessa tentação, primeiro o Templo do Meu Filho, vos Estou a Falar a vós Católicos, Apostólicos, 

Romanos que da Igreja d’O Meu Filho, de Jesus, se sois da Igreja d’O Meu Filho tendes que deixar 

tudo e ir aos Templos! pois lá está a Divindade d’O Meu Filho em Corpo e Alma para pedir por 

toda a Humanidade, por todos os Homens da terra. 

 

Ajudai-vos uns aos outros e fortalecei-vos… Meus filhos: fazei grupos de Oração, mesmo  que 

seja só com quatro, cinco ou seis… juntai-vos e rezai o Rosário ao Meu Coração Imaculado que 

brevemente com o Meu Filho triunfaremos no Mundo, não tenhais medo, outra vez vos Digo: não 

armazenar coisas que não valem nada que só valem para o Homem que tem fome do Homem, mas 

o Homem que tem fome de Deus não lhe falta nada porque Deus-Meu Deus está a Morar nas suas 

Almas. 

 

Amo-vos muito Meus filhos, sigam transportando o Evangelho e preguem o Evangelho ao Mundo 

mesmo que não nos escutem, sigam pouco a pouco mas sempre falar em nome d’O Meu Filho, 

porque o Meu Filho É Deus e vós tendes que levar o nome  d’O Meu Filho ao Mundo, porque vós 

sois  eleitos para o levar mesmo que se burlem e se riam de vós, entregai isso a Deus, Ele faz tudo 

bem, o mesmo que tendes vós que estais aqui… outros que não tem Fé virão por vós que rezais e 

pedis e não vos esqueçais das Almas do Purgatório porque quando saírem vão pedir por vós 

também… rezem pelos  defuntos, este é o seu mês, lembra-vos também que em Advento é tempo 

de Penitência, Jejum e Oração. 
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Agora Meus filhos vos Abençoo, mas como sempre vos Abençoa Meu Deus Pai Criador, Meu 

Filho Salvador, o Espírito Santo Meu Esposo Santificador e Eu vossa Mãe Miriam, Coração de 

Maria, Faro de Luz, Faro de Luz, Farol de Luz. 

 

Digo-vos que estão aqui Comigo muitos Santos e Anjos Pedro Pobeda, pedi-lhe a ele que é o seu 

dia. Germam e  Maria, rezem  e peçam por eles já estão em bom sítio,  mas precisam orações. 

Anastazio e Andreia já estão na Mesa do Meu Deus-vosso Deus. 

 

E tu Meu filho faz-te mais humilde, faz-te Luz para os teus irmãos sorri sempre para todos por 

igual, tu que és eleito para manifestar as Minhas Mensagens ao Mundo, Filho ser nada e pede 

muito pelos Meus filhos Sacerdotes, pelo Papa tão perseguido… Ai daqueles que falem mal do 

Papa! Ninguém deve julgar ninguém… o Papa, como Eu Disse tantas vezes, foi posto pela 

Trindade no Mundo para ser Papa, não o critiqueis, Amai-o, Amai-o. 

 

Digo-vos Adeus Meus filhos, todos os objetos e as velas estão Abençoadas, Quero-vos, Adeus 

Meus pequenos, Adeus Meus filhos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 

 

 

 

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

Se desejas colaborar com os gastos da Associação Monte Farol de Luz, podeis faze-lo através 
deste número da conta: 
 

- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
 

Muito Obrigado.  
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