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Mensagem de Nossa Senhora, Mãe da Bondade 
No local “Corgo da Igreja”, S. Marcos da Serra (1º Domingo de cada mês) 

 
 

Mensagem de 6 de Janeiro de 2019 
 

 

Irmãos, Eu Daniel, servo da Mãe de Deus, venho do Céu a convite de Maria 

Santíssima e de Nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer esta Mensagem que 
passo transmitir a este nosso irmão: 

  

Queridos filhinhos, a minha linda missão, com Serva do Senhor – Mãe de Deus 
e Mãe dos Filhos de Deus – é lhes trazer a paz. É pedir, sempre, ao Espírito 

Santo que se faça plenamente presente em vossas vidas, em vossos corações, 
em vossas almas, em vossos pensamentos. Por isso, peço que estejam sempre 

voltados à graça e à santidade, vencendo o sacrifício com muita sabedoria e 
amor, sem questionar os desígnios de Deus – os planos de Deus, mas 

aceitando-os de uma forma sábia e serena. 

Meus queridos filhos, nesta tarde onde voltais o seu olhar para Mim e estais no 

início de um novo ciclo, um novo ano. 

Mais uma vez desejo agradece-los por tudo o que fizeram no ano que passou, 
para a realização do reino de Deus em vosso meio e vos digo que ainda 

muito mais há que se fazer. Neste novo ano que se inicia desejo que Meu 
Esposo José seja cada vez mais amado e conhecido a fim de que pela sua 

intercessão sejais livres de grandes e graves acontecimentos. 

Meus Filhos, estou muito feliz em encontrar todos os corações aqui reunidos 

neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. Para Mim, como Mãe, é uma alegria 
imensa trazer neste momento o Céu até vós; a Palavra de Deus. 

Inicia-se um Novo Ano, mas o que verdadeiramente precisamos é que o 
homem seja renovado de um modo muito especial pelo Espírito Santo. 

Porque a esperança está em vós filhos! São vós os tijolos vivos da Igreja de 
Deus! São vós os operários da linda Messe do Senhor! São vós os instrumentos 

responsáveis em fazer deste mundo um novo mundo; desta terra, uma terra de 
Paz. 

Por isso, temos que lembrar e vivenciar o nascimento do Menino Jesus. Nada é 

por acaso! Primeiro refletimos o nascimento, para depois concluirmos a graça 
em nossa vida. E, hoje, estão aqui neste lugar Sagrado, colhendo o fruto 

dessa graça. 
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A cada ano o homem tem uma nova esperança, como se deixasse o velho, para 

iniciar o novo. Na verdade meus filhos, o ano velho que passou não pode 
ficar esquecido, porque foi um ano de muitas lutas, e sofrimentos, também de 

muitas bênçãos. 

Meus filhos queridos, neste novo ano, estai atentos e prontos. Grandes 

provações para todos os Meus filhos. Rezai, rezai, rezai muito, confessai-
vos, confessai-vos. Satanás quer entrar nas vossas vidas e nas vossas casas 

e já está em muitas. Satanás quer matar-vos por dentro e por fora. Ele quer 

destruir-vos e não quer que sejais a imagem de Deus. Por isso que pedi a São 
Bento para protege-los. Contai também com a proteção dos anjos e dos 

Arcanjos. 

Eu, como mãe, quero falar-vos um pouco sobre a fé; sem ela o que seria de 

nós, filhos? O que seria de mim, a Imaculada Conceição, se não tivesse em 
minha alma essa fé tão linda em Deus? 

Foi o ano da fé. O velho ano ficou para trás, mas a fé é o que vai nos mover 
para frente. Nunca podemos esquecer filhos, que é a fé que faz com que 

esse lugar Sagrado, se torne um lugar cheio de flores, que são os filhos de 
Deus. Essa fé, acende em nós graça de sermos realmente Santos. 

O ano velho ficou para trás, mas a nossa boa vontade ficará presente. Quantas 
coisas aconteceram? Quanto sofrimentos? Mas também alegria, sorrisos e 

lágrimas. A fé foi cultivada no coração do homem de boa vontade. Um 
exemplo é a missão dos filhos que vieram caminhando e orando: venceram a 

chuva, porque vieram com boa vontade, chegando até aqui a este lugar 

Sagrado, felizes, alegres, louvando e cantando. 

Às vezes, o homem pensa que quando o ano é difícil é um ano de tristeza. Não 

filhos! Quando o ano é difícil o homem pensa mais em Deus. Quando o 
homem vive uma vida fácil, ele esquece Deus. Mais quando a dor bate à sua 

porta imediatamente ele respira, e diz: Senhor, eu preciso de vós ao meu 
lado; à minha frente, na minha casa, na minha família! 

Muitas vezes, filhos, quando se reúnem, aqui, imediatamente, Jesus se faz 
unidade no meio de nós e, juntos, buscamos, de uma forma muito serena, 

suave e mansa, acolher todos os corações aqui presentes. Peço, 
primeiramente, porque, hoje, é dia do Senhor – o domingo é um dia de 

graça, é um dia de bênçãos. E vós, filhos estão em um lugar que, para Mim, 
é Sagrado, porque aconteceu aqui um Milagre Divino. Tudo que vem do Céu 

é verdadeiramente Sagrado. Mas, muitas vezes, ficam inquietos, com seus 
pensamentos longe da graça, com seus corações longe da graça, com suas 

almas vivenciando momentos de amarguras, e não estão em paz. 

O mundo, precisa estar mais na presença de Deus. O homem está 
simplesmente envenenado pelo seu orgulho e pelas suas vaidades. Às 

vezes, ele olha para o outro de uma forma tão dolorosa. Isto é um pecado 
muito grave! Jesus nos pede para amarmos de uma forma tão sublime aquele 

que está mais perto de nós, que é nosso próximo. Pede para carregarmos o 
amor em nossos corações, e que, em vez de ódio, que o amor fosse vitorioso. 

Filhos queridos estamos no ano de sacrifício. Não podemos deixar de ver 
que esse sacrifício é preciso para cada um. Estão no tempo de prepararem 

os vossos corações e suas almas, de lutarem pela paz e pela vitória de 
Deus. E é o ano da Santidade. É ano de procurarem ser mais Santos, de 
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evitarem esse lado pecaminoso dos olhos, dos ouvidos, das palavras. É 

ano de se preocuparem mais em ser, de coração, aquilo que Deus quer de cada 
um de nós. Filhos a palavra que ofende o próximo não é uma bênção, 

mas, muitas vezes, causa desgraça, sofrimento à família, sofrimento de uma 
comunidade, daquele que tem uma caminhada de oração. 

É necessário que aprendam a conviver com a presença do Espírito Santo, 
e aprendam para que o Espírito Santo possa conduzi-los de uma forma 

correta e precisa. 

O mundo, hoje, vive a beira de um abismo profundo! Os filhos não estão 
tendo a graça de Deus. Podem estarem em um lugar privilegiado, lugar 

Sagrado, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, mas se não abrirem a 
porta do vosso coração, ficam cheios de ódio, rancor, de murmúrios. 

Deus não pode entrar nas vossas vidas. Deus entra onde está suave, 
sereno, têm que aprender a abrir o vosso coração e arrancar esse sofrimento 

que lhes impede de ser realmente um filho feliz. 

A vossa áurea, muitas vezes, não está iluminada e fica apagada por causa 

do sofrimento interior, que tem trazido tantas consequências, até mesmo, de 
sofrimento material, que é a própria doença da carne. Então filhos queridos 

precisam muito dessa presença do Espírito Santo. 

Têm que ter sabedoria e humildade, e reconhecerem que são humanos, 

pecadores, têm seus limites, suas fraquezas e precisam confiar em Deus 
para crescerem no caminho espiritual, da Santidade. 

Se o mundo continuar despreparado, o sofrimento vai ser muito árduo! E 

quem vai sofrer são vós filhos! Não pensem o que plantarem de ruim será o 
outro que vai colher! São vós! A tempestade que fazem, deixando o inimigo 

usar a vossa língua, olhos e ouvidos vem para vós! Têm que ter muito zelo! 
Zelo, principalmente, quando estão em um lugar abençoado por Deus é 

Sagrado! 

Cuidado com o que falam, cuidado com o que pensam, porque o inimigo 

tenta, de todas as maneiras, perturbá-los. 

Peço-vos, quando entrar aqui, neste pedacinho de chão, devem dizer 

sempre para Jesus, filhos: Jesus, eu creio na Luz de Deus! Eu creio na Luz 
do Espírito Santo! Devem pedir também a Ele, para afastar de tudo que 

são trevas, migalhas, sofrimentos, perseguições e doenças do corpo e 
alma. Só que o mundo meus filhos, nele existe coisas que não são boas, na 

verdade são muito ruins e simplesmente são as trevas, essas trevas de 
escuridão, de pecados, de sofrimento, de violência, de dor, e essas trevas, elas 

lançam a humanidade ao abismo. E hoje a humanidade está no abismo, 

meus filhos. Se o mundo não estivesse nesse abismo nós não estaríamos hoje 
aqui, nesta tarde orando e ouvindo o Céu. O mundo está nesse abismo. No 

abismo da ganância, no abismo da mentira, no abismo da inveja, da 
preguiça, e as pessoas infelizmente que têm habitado nesse abismo, muitas 

não têm reagido, em construção de vencer esse abismo, se acomodaram. 

Por isso filhos que nós vamos continuar no Novo Ano da Justiça. Porque Deus 

está mostrando para as pessoas que não adianta mentira. Pode enganar 
a vós mesmo, mas a Deus não engana. Então aí nós vamos viver a justiça e 

esse ano já começam a viver essa Justiça. E essa Justiça ela traz para o 
mundo a sabedoria, sabedoria de que quem realmente tem uma alma 
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transparente, não precisa ter medo. Mas quem se esconde precisa se 

preparar. 

Porque filhos a Justiça de Deus mostra, o que vós é. Se vós diz ser Cristão só 

com palavras, a Justiça de Deus, vai mostrar isso para vós, ser cristão não 
é só com palavras, e acha-se Santo e por isso acha que pode sair julgando as 

pessoas. A Justiça de Deus vai te mostrar que não é assim, que o 
verdadeiro Santo ele não julga ninguém, ele ama a todos e ele abraça o mais 

pecador, em construção de ajudar que a sua alma seja salva. 

A única coisa que nós temos certeza é que a justiça de Deus na falha. Se 
querem uma vida feliz e ter paz, seja fiel a Deus, seja fiel à Santíssima 

Trindade. Ame o irmão, abrace a sua cruz, abrace a sua missão, não 
procure Deus só na hora do problema. Tudo a Deus pertence! Nós não 

somos donos nem sequer de um segundo. Então coloque a sua vida nas 
mãos de Deus: faça suas reflexões; faça meditações; abra seu coração; 

comece a refletir; a meditar sobre o valor que têm. 

Que Deus Pai, Filho e o Divino Espírito Santo, vos abençoe e vos proteja e 

vos faça fiel ao Céu. 

Àmen 

Adeus, Meus filhos queridos, Adeus 

Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja 

 

 
 
 
 
 
 

 

Oração (06-01-2019) 
 

Senhor Deus, queremos pedir perdão, pois nem sempre levamos a vida a 
sério. Muitas vezes, deixamos de cumprir as nossas obrigações e falhamos. 
Perdoai-nos Senhor! 
Com o começo desse novo ano, queremos iniciar uma vida nova, mais 
autêntica e mais sincera. Acompanhai-nos Senhor, em cada dia. Firmai 
nossos passos no caminho do bem. Derramai a paz e o amor nos nossos 
corações para que possamos construir um mundo novo, onde reine a paz, a 
justiça e a fraternidade. Àmen 
 


