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28 de fevereiro de 2.022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Neste dia fomos à zona de Farol de Luz ver uns terrenos que estão à venda,  

com a intenção de averiguar se reuniam as condições para os adquirir como  

lugar para as aparições de Nossa Mãe, já que o lugar em que se aparece agora não querem vendê-

lo, e acreditamos que chegou o momento de comprar um terreno que reúna melhores condições 

que o que nos reunimos agora. Nesta gestão nos acompanhava Júlio com o fim de saber sua opinião 

sobre o assunto. Desde o primeiro momento em que visitamos o terreno, Júlio manifestou a sua 

aprovação sobre a sua aquisição. 

 

Em seguida fomos ao atual local das aparições, rezamos um rosário (terço) e a Nossa Mãe nos 

surpreendeu com a mensagem que apresentamos em seguida. Na qual não deixa dúvidas da sua 

aceitação da mudança para este novo local. É por isso que iniciamos as gestões para a sua compra. 

Insistimos na necessidade da vossa colaboração económica, com assinaturas periódicas ou com 

diversas contribuições, com o fim de cumprir os desejos de Nossa Mãe. 

 

A este respeito, indicamos no final desta mensagem os dados bancários da nossa Associação. 

 

 

Aqui começa a mensagem de nossa mãe: 
“Meus pequenos, meus filhos, paz tenhais em vossos corações e Luz da minha Luz em vossas 

almas. Sim, o Espírito Santo enviado por meu Filho esteve em todos vós; sim, disseste sim, meu 

filho pequeno já o tinha visto desde lá, desde a sua casinha, que tinha que ser sim. 

 

Vocês demonstraram ser meus filhos, e estais todos de acordo, trabalhai, trabalhai por esta minha 

obra; desde hoje tendes que trabalhar mais; dizei-o ao mundo inteiro, Farol de Luz é grande, Farol 

de Luz é o refúgio dos pecadores, de todos vós meus filhos de amor; Eu vos levo em meu Coração 

e vos levarei sempre; mas isso sim, alerta humanidade, alerta humanidade, alerta humanidade! 

Pedi nestes Lugares Santos onde Eu me apareço; muito em breve ali aonde estiveste, porque essa 
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vai ser a minha Casa de agora em diante, assim o quero e vocês têm que trabalhar muito e firme. 

Não decaiais, sede valentes, pedi aos quatro ventos para que os quatro ventos apoiem a Obra do 

meu Coração. Eu disse faz tempo que seria grande e é grande já, porque o mundo inteiro sabe que 

existe Farol de Luz e o mundo inteiro está vindo a estes lugares aonde Eu me apareço; trabalhai 

com amor, com humildade, e dizei-lhes a meus filhos que os amo a todos. 

 

Em maio vos direi uma coisa importante, a vocês e a todos os meus filhos que venham; e quero 

que de verdade venham por Mim, não pelo meu filho, tendes que ser sensatos; amai a vossa Mãe 

e a vosso Deus, meu Deus, é ao único que tendes que amar, a este "larvazinha" que Eu coloquei 

nestes lugares é nada, é pequeno e nada, por isso tem que estar oculto, e por isso quero que vocês 

estejais ouvindo-o agora nestes momentos. Em maio direi a todos que venham, que este meu filho 

é portador da minha Mensagem, nada mais. Vos quero muito; adiante, segui com esta obra que 

sois vós os pilares; hoje se congregou outra alma filha minha, e outros que virão, como suas 

amigas, seus amigos, porque aqui veio todo aquele que mandei Eu e os que mandarei. Por 

mediação de uns e de outros está o mundo amando a Farol de Luz; porque Eu sou a Mãe, vossa 

Mãe, e Eu aonde estou, ali virão aquelas almas que me querem e que Eu as quero; mas isso sim, 

vocês têm que pedir pelos pobres pecadores, pela conversão do mundo, pelos enfermos; agora 

estas guerras, que a anunciei antes de acontecer, e olha e agora estou anunciando as duas Coreias, 

Moçambique; mas hoje vos digo que peçais e muito pela Espanha, pela Espanha que está cheia de 

demónios, França, Alemanha, Inglaterra, toda a América, e essas missas negras que se estão 

fazendo nos Estados Unidos, fazendo mofa e sacrilégios ao Autor da vida que é meu Filho, vosso 

Deus e Senhor. 

 

Vos abençoo, meus filhos, Eu hoje vos abençoo a todos os que estão aqui com todos vocês, vos 

quero e vos amo. 

 

Adeus, meus filhos, adeus pequenos. 

 

Nossa  Mãe en Monte Farol de Luz. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Se desejas colaborar com as despesas para a aquisição do terreno, podes fazê-lo através destes 
dados bancários correspondentes à Associação Monte Faro de Luz: 
 

- Entidade bancária: Banco Santander (Espanha) 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
- BIC/SWIFT:   BSCHESMM 

 

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

 montefarodeluz@gmail.com 

Muito Obrigado.  
 

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