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4 de dezembro 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 dezembro de 2021. 

 

Meus pequenos, meus filhos, paz tenhais em vossos corações e luz de minha Luz em vossas almas. 

 

Olhai, hoje venho de azul, de esperança, de caridade, de fortaleza e de Amiga para todos os meus 

filhos do mundo, para vós Farol de Luz, meus filhos. 

 

Meditai LUCAS, meus filhos, segui meditando a Lucas, que são os ensinamentos para que 

conheçais melhor a meu Deus, vosso Deus Criador, a meu Filho de Amor e ao Espírito Santo meu 

Esposo Santificador. 

 

Tantas vezes vos disse, alerta humanidade!, e o direi mais vezes, porque quero que todos os meus 

filhos estejam a bem com meu Criador, vosso Criador; os tempos se aproximam; mas olhai, não 

tenhais em conta a aqueles que vêm dizendo que amanhã ou depois, dentro de um mês, dentro de 

um ano está o fim dos tempos; não, meus filhos, o fim dos tempos está em cada um de vocês se 

sabeis estar na graça de Deus, meu Deus; não temais, o que teme é o que não pode dar nada de 

amor, de fraternidade, de carinho. 

 

Vós que vindes aqui a este lugar, minha casa, vossa casa, Eu vos dou as Mensagens para ensinar-

vos o que é que tendes que fazer; buscai o aroma de meu Filho, buscai meu Coração, fortalecei-

vos, não ides buscando de lá para cá, porque o mais importante de vossos corações está no Sacrário, 

na Santa Missa, meu Filho de Amor que vêm todos os dias todos os segundos a estar com todos 

vocês. Confessai-vos, meus filhos, e esse é o alerta que Eu digo, estai em graça de vosso Deus, 

meu Deus, não tendes que temer nada. 

 

Eu apareço em todo o mundo a muitos filhos e filhas, meus e a todos lhes digo igual, amor, 
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confissão, Bíblia, penitência, fraternidade, consolo e também ir pregando a Palavra de meu Filho 

ao mundo; embora tantas vezes vos disse que não vão compreender nem vão entender, porque hoje 

o mundo está transbordando a miséria do Demónio. Sim, falai de meu Filho, porque a muitos deles 

meu Filho lhes toca o coração e vão à Casa do Pai para assim salvarem-se e assim se salvarão 

muitos filhos, mas vocês tendes que pregar, é o vosso tempo, meus filhos; como também vos disse 

que façais grupos, e o tendes que fazer; como meu filho esta tarde falou com outro filho meu; a 

Mim me agrada que vos reunais, porque chegará um dia que não tereis as igrejas abertas, porque 

o Demónio está impedindo no mundo que isto se faça; é muito astuto, meus filhos, mas vocês 

tendes que ser mais espertos, todos os que quereis a vosso Deus, meu Deus, tendes que cumprir 

com o que Eu estou dizendo nestes momentos, uni-vos três, quatro, cinco pessoas em nome de 

meu Filho e em meu Nome, falai sempre com o Espírito Santo, meu Esposo, para que tenhais força 

e luz para pregar e falar a vossos irmãos, não tenhais preguiça, meus filhos, a preguiça é do 

Demónio, quantos há que dizem, tenho que ir à missa no domingo, mas acontece que aparece um 

familiar, um amigo ou alguém de suas amizades e dizem, um, deixo-o para depois ou para logo, 

chega o final do dia e não vão ao Templo; meus filhos, não façais isso, não façais isso, primeiro é 

Deus, depois Deus e sempre Deus, é o que vos conforta, o que vos dá a vida, o que vos dá o poder, 

o que dá a Misericórdia. 

 

Olhai, vos disse faz alguns dias que pedísseis pela Polónia, já o vedes como está Polónia, esses 

filhos que querem uma liberdade e não se la dá, há matanças como na Síria, incluso na Europa, 

que não dizem nada mas estão cravejando aos cristãos, católicos, apostólicos, romanos; o êxodo, 

meus filhos, assim começa tudo e assim acabará tudo; e estão começando já estas misérias e estes 

esbanjamentos de mau caráter e más pessoas que fazem pacto com o Demónio e querem esmagar 

a Igreja de meu Filho, por isso vos digo que vos junteis para rezar por estas causas, porque vão 

chegar tempos que ides chorar muito. Ai daqueles que não estejam na graça de meu Filho! Vós 

alimentai-vos com o Corpo e o Sangue do meu Filho e buscai sempre o amor do vosso Deus. 

“Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, vêm Jesus, dá-me a luz, fortalece minha alma, 

tira-me isto que me estorva da minha alma, quero ter uma alma pura, pura para que assim um dia 

essas Moradas que me deste, esteja ali contemplado, e cantando a Aleluia, bendito sejas Senhor, 

louvado sejas Senhor”; fazei-o, meus filhos; vos quero muito, se vocês soubessem como é o Céu 

seguramente que nenhum pecaria, porque é toda a Eternidade, meus filhos. 

 

Saí, meus filhos, com a luz que vos dou, com a força que vos dou, com as minhas palavras, com o 

meu Coração ao mundo, a gritar ao mundo que Jesus, meu Filho, está no mundo abraçando e 
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falando a todos os homens, crentes e não crentes, porque o Criador de toda a humanidade é meu 

Deus, vosso Deus, é a Verdade Viva; a Igreja do meu Filho é a Igreja da verdade, a verdadeira, 

por isso, meus filhos, uni-vos, abraçai-vos, e vinde a estes lugares em que Eu apareço para que 

leveis meu Consolo, minhas Mensagens de amor. 

 

Comigo estão muitos Santos, muitos, todos os Santos, mas quero refletir um, Francisco Xavier, e 

mais outro, Padre Pio, e mais outro, Rosa de Lima, e mais outro, Teresa dos Andes, Teresinha dos 

Andes, Teresinha de Lisieux, e vossa amiga Teresa de Jesus, Clara, Rufino, Eulália, tantos 

mártires; pedi-lhes, pedi vocês a estes mártires e a estes Santos, para que eles intercedam por toda 

a humanidade e por todos vós que necessitais de consolo, de carinho, de amor; não tenhais medo, 

o medo é do Demónio, vocês buscai as Chagas do meu Filho, como tantas vezes vos disse; que 

subais ao Monte, mas não olheis para trás, porque se olhais vereis o mundo e no final ireis ao 

mundo e não chegareis ao Cume onde meu Filho está com os braços abertos esperando para abraça-

los e levá-los à vida eterna; vos quero como meu Filho vos quer. 

 

Em breve nossos Corações triunfarão; rezai muito, orai muito pela conversão do mundo, orai para 

que o homem se converta; o homem virou as costas a seu Deus, não querem a seu Deus, vivem 

frenéticos na embriaguez, em ódio, em crimes, em sexo, em tudo o que traz o Demónio, que é a 

mentira, a maldade, é a pobreza de seus corpos; segui a vosso Irmão e vosso Deus, Jesus, porque 

Ele está com todos vocês até ao fim de vossos dias; e também vos digo que peçais, outras vezes 

vos disse, ao Anjo da Espanha; sim, pedi-lhe, pedi-lhe, tanta falta faz a Espanha o amor, a 

compreensão, quanta falta faz a Espanha que o homem seja homem de verdade, de amor, de 

fraternidade, de caridade!. Hoje o homem está surdo e sem vista, não vêem, não ouvem, somente 

ouvem o murmúrio de Satanás; vos digo isto porque quero de vocês que tenhais em conta que o 

Demónio existe e vêm por tudo o que seja de Deus, meu Deus, vosso Deus, quer fechar as Igrejas, 

e está conseguindo, quer que o homem não se ajoelhe, e está conseguindo, quer que os Templos 

sejam uma sala de festas. Respeito, respeito a vosso Deus, meu Deus! 

 

 

Sim, meus filhos, segui caminhando com esse amor que meu Coração vos dá, e segui caminhando 

para o Céu, porque meu Filho e Eu estamos pendentes de todos vocês, mas vocês tendes que pôr 

a vossa parte; dizei não ao pecado, sim ao Amor, sim a meu Deus, sim quero estar Contigo, e que 

se faça a tua Vontade. 
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Assim termino esta tarde, meus filhos, com vocês dando-vos um abraço de amor e cobrindo com 

o meu Manto e abençoando a todos vocês e todos os objetos, as velas, que bonito levar velas! 

Lembrem-se também, meus filhos, como em outros anos vos disse, que na Noite de Natal, como 

vocês a chamam, na mesa tenhais o Presépio e duas velas acesas, quer esteja quem se oponha; se 

sois de verdade filhos do meu Deus, vosso Deus, tendes que cumpri-lo ainda que não lhes goste a 

muitos, incluso aos filhos ao esposo ou a quem seja; primeiro Deus, depois Deus e sempre Deus; 

assim que vos abençoo, meus filhos, mas como sempre, meu Deus Pai Criador, meu Filho 

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

Farol de Luz, Farol de Luz, Farol de Luz. 

 

Adeus pequenos, adeus, meus filhos. Alerta humanidade, alerta humanidade, alerta humanidade! 

Adeus. 

 

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 (Banco SANTANDER) 
- Em nome de: “Asociación Monte Faro de Luz” 

 

Muito Obrigado.  
 

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

 


