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1 de janeiro de 2.022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Mensagem dada por Nª Sra. em Farol de Luz em Valência de Alcántara no  

dia 1 de janeiro de 2022. 

 

O vidente fala com a nossa Mãe: 

 

Minha Mãe, que linda és, Mãe! 

 

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

Meus filhos, que lindo estar aqui com todos vós e com todos os meus filhos do mundo, aqueles 

que não puderam vir, e vocês que vieram. 

 

Pensai, meus filhos, que todos tendes que ser um em meu Filho Jesus. Eu sou vossa Mãe do Amor, 

da Misericórdia, do Perdão, da Alegria, da Esperança. 

 

Meditai a meu filho JOÃO. 

 

Venho vestida de branco porque hoje há festa no Céu e na Terra. 

 

Peçam muito por essas nações que querem perturbar e querem fazer a guerra como a Rússia; peçam 

muito para que não se cumpra esse poder Satânico que têm os homens. O mundo se destrona, meus 

filhos, porque não há caridade nem amor; anos após anos, séculos após séculos vem meu Filho ao 

mundo a dar a Luz, mas todavia não o conhecem, nem querem conhecê-lo. 

 

José e Eu quando fomos de casa em casa a pedir pousada porque chegava a hora e o momento do 

nascimento do meu Filho, fecharam as portas; "sozinhos" meu Esposo e Eu; depois tivemos que 

peregrinar para o Egito; por isso Eu vos digo que ameis muito aos emigrantes, não os desprezeis, 

porque vossa Mãe foi a primeira, e meu Esposo São José, a pedir pousada a outro país. Eu guardava 
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todas estas coisas em meu coração, mas hoje quero repeti-lo com vocês para que sejais humildes, 

simples, obedientes e não olheis mais a uns do que a outros; tenham caridade e amor; meu Filho 

se manifestou e se manifesta na casa deste "larvazinha", e sabeis por que se está manifestando? 

Muitos filhos lhe perguntaram e meu filho não sabia responder, mas agora vos digo, é por tudo 

aquilo que vai vir ao mundo. E se apresenta meu Filho dando seu aroma para que o mundo veja 

que está vivo e que está dizendo: alerta meus pequenos, porque se aproximam estas coisas que 

vocês já sabem, catástrofes, maremotos, vírus; vos lembrais que vos anunciei faz tempo?; e virão 

outras coisas piores se é que o homem não se crava de joelhos e pede perdão a seu Deus. 

 

O homem anda deambulando pelo mundo com a sua soberba, com a avareza, com o poder, as 

borracheiras, as comezainas e não se preocupam daquele que morre de fome, daquele que necessita 

de um pedaço de pão para viver. Tudo é desperdício daqueles que o têm; mas olhai, meu Deus, 

vosso Deus, tudo o dá grátis, ai daqueles que não o dêem grátis também! 

 

Buscai a Cruz de meu Filho, e vos digo mais uma vez que este novo ano: Sacrário, Bíblia, 

meditação, jejum, penitência, confissão; fazei-o, meus filhos, para que tenhais vida, porque a vida 

para o Céu é esta: as cruzes, as penitências, o jejum, o não ter nada. Esperai sempre a meu Filho, 

estai alerta, porque quando menos o penseis se apresenta; ai daquele dia, meus filhos! Por isso Eu 

me apareço no mundo inteiro, o estou dizendo tantas vezes para que minhas Mensagens encham 

os vossos corações e vos convertais de verdade a meu Deus, vosso Deus. 

 

Eu sou Farol de Luz; isto será muito grande, e é grande já; Eu estou pondo as almas, a meus filhos, 

para que vocês, os pequenos, imiteis e trabalheis, e sejais, meus filhos, os tesouros deste Prado; 

mas tendes que ser obedientes uns com os outros e amar-vos de verdade, não queirais ser uns mais 

que os outros, mas buscai a humildade, a obediência, e sede sempre o último, buscai os tesouros 

do Céu, que é a Verdade, os tesouros da terra são malvados, porque está dirigindo Satanás, Maçons, 

aqueles meus filhos que não têm escrúpulos e que matam os cristãos, aos filhos de verdade, de fé; 

tenham a esperança de que se vocês sabeis levar as cruzes, pequenas ou grandes, um dia estareis 

nas Moradas Celestiais que meu Deus, vosso Deus, fez para todos os homens, seus filhos. 

 

Afastai contendas e rancores; família uni-vos; quantas vezes vos disse que dois não discutem se 

um não quer, e aquele que esteja de verdade com meu Filho e Comigo que vá a um quarto sozinho 

e reze e peça por aquele outro que o está fazendo mal; não discutais, sede bons, meus filhos; imitai 

meu Coração, Eu guardava tudo em meu Coração, e ainda guardo as ofensas que cometem contra 
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meu Filho, os sacrilégios nestes dias que dizem ser de Deus e são de borracheiras, de ódios, de 

mentiras. 

 

Ide aos templos, meus filhos; e Sacrário, Sacrário, Sacrário, mas de verdade, de verdade, meus 

filhos, se ides de verdade, meu Filho e Eu estaremos com vocês em vossas almas; fazei o bem, 

buscai os Tesouros desse Céu que breve ides ter; pedi aos Santos para que vos ajudem a ser mais 

perfeitos na vida, a oração pode tudo, meus filhos; enchei as igrejas, ide todos os dias se podeis à 

missa, Santa Missa de meu Filho, e realmente podeis, mas há momentos que se diz “não”, porque 

não posso ou porque tenho que fazer isto e aquilo; primeiro Deus, depois Deus e sempre Deus; 

sem Deus, meus filhos, não podeis fazer nada, e se fazeis estas coisas tereis ganho muito terreno 

para que um dia quando morrais ides às Moradas que meu Deus, vosso Deus, vos tem preparado. 

Já vos disse que peçais pela Rússia, mas vos peço que peçais também pela Espanha, pela 

Alemanha, França, Inglaterra, América, África do Sul, enfim por toda a humanidade, porque o 

pecado entrou voando e hoje somente se vêem gritos de agonia porque não têm paz em seus 

corações, neles reina o Demónio, como vos disse faz tempo e o volto a dizer. Peçam pelo Papa, 

vosso Papa, peçam por ele, são muitos os que querem aniquilá-lo, mas não poderão porque o meu 

Coração e o Coração do meu Filho estamos com Ele. 

 

Ai daqueles que critiquem e falem mal, não só do Papa, mas também caluniam os próprios irmãos! 

Não se pode caluniar ninguém, nem julgar ninguém, porque o único que julga é o meu Deus, o 

vosso Deus. 

 

Segui caminhando neste ano com amor, e fazei aquilo que vos disse, meditai a Bíblia, fazei 

penitência, jejum; e querei-vos, e amai os sacerdotes, a vossos irmãos sacerdotes, vossos pastores, 

não os critiqueis, embora muitos deles não levem a vida que têm que levar, mas não sois ninguém 

para criticar a ninguém; amai-os, e vocês querei-vos uns aos outros. Farol de Luz sou, Farol de 

Luz me chamam, o que vêm à minha Luz Eu lhe darei a Luz para sempre e viverá feliz. 

 

Meus filhos vos amo, vos quero e vos dou minha bênção, tudo está abençoado, hoje, meus filhos, 

vai ser uma bênção especial, porque sempre é Deus, meu Deus vosso Deus, o Espírito Santo, meu 

Esposo, meu Filho de Amor e meu Coração, mas hoje tendes aqui a um pequeno filho meu 

sacerdote que é ele que vai abençoar-vos a todos. 

 

Adeus meus pequenos, adeus meus filhos, adeus. 
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Aqui o sacerdote, padre José, diretor espiritual do grupo, nos dá a bênção. 

 

“A bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com todos vós, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre 

vós; ficai pois em paz." 

 

 

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.  
 

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

 


