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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 16 de FEVEREIRO de 2019 

Festa ANIVERSÁRIO (20º) 
Aniversário do Milagre Eucarístico. 

 
Obrigada, obrigada, obrigada, minha Mãe, nós agradecemos por teres vindo hoje a Tua 
Festa, neste lugar Santo: 
  
Meu filho e Meus queridos filhinhos, Eu não queria deixar de vir hoje, o Céu Me enviou 
a estar presente de Corpo e alma. E hoje celebramos vinte anos da minha vinda aqui 
neste lugar Sagrado, Corgo da Igreja. É um dia que me trás muita alegria, por ser o dia 
que apareci neste lugar, e por estar de novo com todos vós, para vos trazer a Paz e o 
Amor. 
 
Filhos, Eu vos quero bem e desejaria dizer-vos novamente, que muitos filhos ainda vêm 
aqui a este lugar, para Me ferir o Meu Coração, mas por outro lado também aqui vêm 
muitos outros para Me aliviar o Meu Coração. 
 
Parem e meditem, meus filhos, quantos joelhos já se dobraram aqui para fazer uma 
prece. Quantas graças já foram alcançadas e recebidas aqui neste pedacinho de 
chão, porque Deus está aqui! 
 
Filhos, se fecharem os olhos, verão, e sentirão, qual lindo é o plano de Deus sobre este 
pedacinho de chão, um lugar de paz, de oração! 
 
Sobre este lugar de fraternidade, da presença belíssima de Jesus Misericordioso, que 
nos presenteou com os raios da Sua linda Misericórdia. Farei meus filhos, com que 
deste lugar Sagrado, escolhido por Deus, para que jorrasse a fonte da Misericórdia para 
o mundo inteiro. 
 
Meus filhos, hoje me sinto feliz em poder estar aqui presente neste recanto de oração. É 
uma obra de verdadeiro amor, este óleo, que purifica, transforma, renova. Jesus vai 
colocar aqui a Sua Luz. Ele vai colocar aqui o Seu óleo de Misericórdia. Este óleo será 
um óleo completamente abençoado por Deus, onde todos os filhos que necessitarem de 
serem benzidos, por um sacerdote, receberão, alcançarão, e a bênção de Deus é a cura 
total das enfermidades do corpo, do espírito, das depressões, do desânimo, da 
discórdia. Então, este óleo há de ser a Paz que vai alcançar todos os corações que dela 
receberem a Paz, que é o próprio Jesus. 
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Quando vós filhos, se encontrarem perdidos, passando por uma necessidade material ou 
espiritual, vão chegar até aqui, benzer com este óleo, vão se sentir limpos, 
transformados. 
 
Quando se sentirem pesados pelas armadilhas do demónio e tocarem neste óleo, vão 
sentir completamente aliviados, porque Deus vai conduzir uma bênção muito especial. 
Deus está fazendo deste pedaço de chão no Corgo da Igreja, um lugar de Luz, de 
Esperança, de Fé, de Amor, de confiança, de Fidelidade. Meus filhinhos queridos, 
Jesus abençoou este óleo com tanto carinho! Eu tenho certeza de que, ao ver o Meu Filho 
abençoar este óleo, vi as curas entrarem nas vossas vidas, porque Jesus pode muito, 
filho, Ele é tudo! Por isto, lembrem-se: ao entrarem neste lugar Sagrado Corgo da 
Igreja, benzem-se com água benta, que agora encontra-se à entrada deste lugar, e digam 
a Ele: 
 

Senhor, que abençoaste este óleo, 
este óleo que veio da natureza, 

mas que Tu transformaste em um 
óleo de cura e libertação. Dá-nos 
a graça de sermos servos fiéis, 
humildes e mansos de coração 

para que este óleo purifique 
o nosso coração. Porque neste 

óleo, há a Tua Misericórdia 
de amor! 

 
Ele filhos vai se sentir muito consolado e vós vão poder transformar, cada dia mais os 
vossos corações, para que os vossos corações sejam limpos como este óleo, e tão 
santos como é o seu coração. Filhos, hoje, de um modo muito especial, também estou 
muito feliz, porque são vinte anos de uma missão belíssima com os meus filhos. Tenho a 
graça de estar aqui, pedindo a Santíssima Trindade que abençoe este lugar Sagrado 
Corgo da Igreja, dedicado a Mãe da Bondade, a Mãe de Deus. Aquela que há vinte anos 
vem trazendo o  Céu para vós filhos, aqui neste lugar Sagrado. Vem trazendo um Céu 
de Bênçãos, um Céu de Paz, um Céu simples. O Céu é um lugar maior, mas se destaca 
por ser um lugar grandioso na simplicidade e mais grandioso na paz. O Céu filhos é o 
lugar em que Deus preparou aquilo que é mais lindo para seus filhos. Ele vos ama 
tanto, e vos quer também, Ele deseja que comecemos a viver esse Céu aqui na terra. 
 
É, por isso filhos, que Eu sinto um pedacinho desse Céu aqui na terra, principalmente por 
meio da simplicidade deste lugar que há vinte anos, Deus Me concede o privilégio e a 
bênção de ser a Mensageira da Sua Palavra, dos seus ensinamentos. 
 
Aqui filhos queridos, temos o maior exemplo de família do mundo, que é a Fraternidade. 
Não é fácil ser fraternidade. A fraternidade nos pede amor, e amor sem medidas. 
Principalmente, amar, aqueles que mais precisam de amor. 
 
Então filhos queridos, o Céu nos pede, na Fraternidade, muito amor, muito carinho. Pede 
um carinho especial com as vossas crianças, para os vossos jovens, com os pais e 
mães. 
 
E, também, o Céu nos pede obediência! Já é tempo filhos de viverem, aqui, a Santidade 
deste lugar Sagrado. O mundo vive o sofrimento, este que não é um sofrimento qualquer, 
mas é um sofrimento árduo. 
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Grande parte da humanidade vive o medo e não a confiança. Dizer: Faça-se em mim 
segundo a Sua vontade, Senhor! É acreditar! É confiar! É ter a certeza de que a vontade 
do Senhor é o melhor para vós! 
 
Porque o homem demora tanto? 
 
Mesmo vendo Portugal e o mundo em uma situação alarmante de dor, cheio de 
pecados, onde os valores e os mandamentos já não são mais vivenciados pelos filhos de 
Deus na terra. E, mesmo assim, não se vê no mundo uma ação de luta, e de 
transformação. 
 
Este é o momento filhos queridos, despertar. Faça mais silêncio, vigie, jejue e ore! 
Procura viver uma vida de mais comunhão com Jesus. Vós filhos que diz tanto: Eu creio! 
Eu creio! Eu creio! Acreditar é fazer o que Ele nos pede. Então filhos tenham vontade de 
fazer o que Jesus vos pede. É o que Eu vos peço. Tenho plena certeza que o mundo 
viverá a transformação. Essa transformação não está longe. Vão precisar de muita 
coragem, porque o inimigo tentará de tudo para lhes afastar cada dia mais de Jesus. 
 
Neste momento o demónio está furioso com todos os que amam a vontade de Deus: a 
família que ora, a criança que ora, o jovem que ora, os filhos sacerdotes que oram. 
 
Quem ora, quem evangeliza, quem mostra o caminho da verdade, dos ensinamentos, das 
Leis de Deus, dos mandamentos, do Evangelho, sofre! 
 
O inimigo filhos, quer reinar sobre este mundo. Mas o Reino de Deus é o Reino da 
Vitória! Por isso, nós temos um Rei e esse Rei é Jesus! Hoje Jesus está no meio de nós 
na Eucaristia. Ele é o Rei da humildade, da simplicidade. Ele é o Rei dos humildes e dos 
simples. Ele é o Rei dos sábios, daqueles que a cada dia de suas vidas se edificam diante 
do caminho do amor e da paz. 
 
Eu vos chamo filhos, para caminhar com Jesus. Façam tudo que Ele vos pede! Reflitam 
sobre a necessidade do mundo que precisa voltar-se aquilo que Jesus pede. Ele pediu o 
amor, mas as pessoas vivem o ódio. Ele pediu a Fraternidade, mas as pessoas vivem a 
indiferença. Ele pediu a justiça, mas as pessoas vivem sob a injustiça. Precisamos filhos 
viver aquilo que Jesus nos pede. É por isso filhos, que Eu estou aqui neste lugar 
abençoado, catequizando-os, trazendo para vós o que já existe, mas que não viveram 
que são os ensinamentos, que Ele próprio vos deixou. Mas o Céu tudo transforma, 
filhos! 
 
É tempo de transformação. É tempo de serem fortes, porque a luta do povo de Deus é 
grande, é imensa, mas a vitória, mesmo que seja poucos, diante de uma multidão caída. 
Mesmo que permaneçam poucos de pé, a vitória será desses poucos. 
 
Meus filhinhos, Jesus é muito Justo, Ele tem Misericórdia por vós que tem vida de 
oração. Ele abençoa mas se querem o caminho largo, Ele vos deu a liberdade. 
 
Ele não quer os filhos por obrigação. Ele quer o filho, por amor e fidelidade à missão. 
Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas quem serve a Deus tem de ter fé, mas não é 
uma fé de aparência. É fácil estar com o Rosário na mão, é fácil caminhar até a Eucaristia, 
mas é difícil viver o Rosário e a Eucaristia que é Jesus. É difícil colocar isso em prática. 
 
Filhos tenho repetido tantas vezes nas minhas mensagens, a Eucaristia é um presente 
de Deus. É festa, é alegria, é alimento dos alimentos que a humanidade precisa receber. 
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Valorizai meus filhos a Eucaristia enquanto podeis tê-la no meio de vós. Não sabeis 
por quanto tempo ainda tereis essa Misericórdia. 
 
Faz hoje um ano meus filhos que viram a Hóstia Consagrada, transformar-se no Corpo 
e Sangue do Meu Filho Jesus. Foi um milagre verdadeiro e real. Tens aí meus filhos a 
resposta deste milagre Eucarístico. 
 
Tenho pedido tanto e suplicado a Jesus pelos filhos de Deus, pelos filhos de Fé, porque 
quem quer a Misericórdia já teve tempo suficiente para isso. Quem deseja a Misericórdia já 
preparou o seu coração, principalmente aqueles que frequentam este lugar Sagrado. 
 
Louvado seja Deus meus filhos por estes vinte anos de bênçãos! 
 
Louvado seja Deus por todos os peregrinos aqui presentes, que são filhos devotos, 
fiéis. Até aqueles que estão aqui hoje sem saber o que estão fazendo aqui. Quero dizer-
vos filhos: Eu vos amo muito! Mesmo que não saibam o que estão fazendo aqui porque 
Eu sei que Deus é muito importante que vós filhos! E o que é importante para Deus é 
também importante para Mim. 
 
Meus filhos queridos, queria dizer-vos, hoje neste momento subiram ao Céu 325 almas. 
Por isso peço-vos continuai a rezar pelas almas do Purgatório. 
 
Queria agradecer aos filhos que largaram suas casas para estar aqui no Coração da 
Mãe da Bondade. Quantos filhos que, mesmo com a saúde física debilitada, devido aos 
anos. Para Mim, Meus filhos queridos, queria dizer-vos, hoje neste momento subiram ao 
Céu 325 almas. Por isso peço-vos continuai a rezar pelas almas do Purgatório. 
 
Queria agradecer aos filhos que largaram suas casas para estar aqui no Coração da Mãe 
da Bondade. Quantos filhos que, mesmo com a saúde física debilitada, devido aos anos. 
Para Mim, isso já é um Sinal da minha luta, que durante estes vinte anos, Deus me enviou 
a este lugar Sagrado, tenho lutado e construído o vosso caminho – que é Jesus – essa 
luta de devoção ao Santo Rosário. Que arma linda meus filhos! Quem tem essa arma é 
feliz. Toque sobre essa arma e lembre-se das palavras de Jesus quando disse: O dia com 
que olharem para o mundo e não encontrarem mais saída, peguem o Seu Rosário, aperte 
em seus corações e digam: A oração do Rosário é a minha vitória! A oração do 
Rosário é a minha arma de vitória. 
 
Filhos levantam agora as suas rosas que Eu pedi que trouxessem. As rosas vermelhas, 
simbolizam o Sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus e as brancas, a água que 
jorra do Coração de Jesus, vou agora abençoá-las. Depois, levá-las-eis para as vossas 
casas e distribuireis as pétalas aos doentes (*1), para que a Minha Graça e do Meu 
Filho Jesus, preenchem e envolvem as vossas casas, e as livrem das ciladas do 
demónio. 
 
Queria agradecer, a minha filha que ofereceu o Estandarte em honra do Meu Filho 
Misericordioso, de que Eu e Meu Filho, muito gostamos e abençoamos. Nós jamais 
vamos esquecer este tão belo gesto e retribuímos com muita alegria e bênçãos. 
 
Meus filhos, desejo ainda falar-vos desta Minha imagem que representa a Minha 
aparição aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. Eu hoje dou a ela uma bênção, 
quando ela for para as casas dos meus filhos, Eu estarei como já estou presente. Onde 
ela estiver os Anjos e Luz do Meu Coração farão ecoar não só os sinos místicos do Céu 
mais os sinos das Minhas Graças, do Meu Imaculado Coração crivado de espinhos, 
raios e faixas de luz converterão os corações, darão vida, esperança aos Meus 
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Filhos. Quando eles contemplarem o Meu Olhar acharão a sua verdadeira Mãe. As 
Minhas mãos estendidas, com as pombas do Espírito Santo, é um sinal de abençoar-vos, 
colocar-vos um por um debaixo das minhas mãos como filhos dóceis, amáveis e sinceros. 
Não desejo mais nada de vós filhos, senão que ameis a Jesus, volteis a Jesus, desejo 
que sejais velas acesas sempre, e sempre mais! Queimem, queimem-se e queimem 
aqueles que estão ao vosso redor! Contagiem-nos com o Sangue de Cristo, o amor de 
Cristo, a verdade de Cristo, a busca de Cristo, desejo que vós filhinhos, encontrem como 
Verónica aquele Jesus que estendeu as suas mãos e ofereceu-lhe o perdão. 
 
Venham até esta minha imagem, e Eu vos levarei a este Jesus. 
 
Neste momento, neste lugar Sagrado, Corgo Da Igreja, abençoo todos os doentes das 
vossas famílias, quer se encontrem aqui, nos hospitais ou nas suas casas. 
 
Abençoo todos os peregrinos que estão aqui, os idosos e jovens, principalmente os que 
vieram pela primeira vez, e os que vieram de lugares bem distantes. Também abençoo 
estes filhos prediletos sacerdotes que estão aqui neste lugar Sagrado e que hoje vão 
celebrar a Santa Missa. E nas vossas palavras filhos prediletos, que Cristo se faz 
presente entre os homens na terra, é pena que muitos de vós não reconheçais o 
grande poder que tendes. Como ministros de Deus, esta é a vossa tarefa, filhos 
sacerdotes. O vosso coração deve ser humildes, misericordioso, sensível, puro e 
compassivo. 
 
Dai o melhor de vós mesmo, para estardes sempre próximo dos vossos fiéis. 
 
Antes de terminar, vou dar uma bênção muito especial para uma filha que vai fazer cem 
anos de vida e a todos filhos que fazem os seus aniversários este mês. 
 
Retornai às vossas casas. Dou-vos a Minha força e a Minha Bênção. 
Que Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo, vos abençoem e vos guardem. Àmen 
 
Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja 
 
 

 (*1) Esclarecimento sobre as pétalas. Devem ser colocadas pétalas nas vossas 

casas em lugar apropriado, e distribuídas pétalas pelos doentes, que as devem 

guardar com fé junto de si. Pode ser na bolsa de rede do escapulário da N.S. Mãe da 

Bondade. Pode ser feito um chá.  
o Descarregue o folheto informativo sobre o Óleo abençoado e sobre as Pétalas 

abençoadas, em: Folheto.PDF 
 Foi lido o resumo da análise da Hóstia Consagrada, que se transformou no Corpo e 

Sangue de Jesus. Em breve publicaremos o documento oficial 
 Neste dia, o vidente Fernando Pires, recebeu a comunhão invisível dada pelo Santo 

Anjo, que se tornou visível na sua língua, como se pode confirmar pelos vídeos e fotos 

abaixo. "vídeo" 
 Milagre do sol. Uma vez mais, as pessoas presentes no local, poderam olhar directamente 

para o sol, e o viram manifestar-se de diferentes modos.  
 Foram distribuídos alguns milhares de postais comemorativos do duplo aniversário, do 

20º aniversário da primeira aparição, e do 1º aniversário do milagre Eucarístico. 
 No início do encontro, o procedimento da bênção das velas que não estava previsto, foi de 

caracter excecional. Recomendamos a que todos tenham em suas casas, as velas 
abençoadas no dia da N.S. das Candeias.   

 

Ver fotos no site, em: http://maedabondade.org/mensagem/    

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_infos_Oleo%20-%20Petalas%20_2019-02.pdf
https://youtu.be/DrF1akZ7IuY
http://maedabondade.org/mensagem/
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Oração (Mês de Fevereiro 16-02-2019) 
Dia aniversário (20º) 

 
Senhor Jesus Cristo, eu Vos peço que me envie o Santo Espírito de Luz, que Ele traga 
sabedoria e inteligência, que Ele ilumine e transforme a minha vida. Este é o momento 
mais importante da minha vida, pois estou em oração e estando em oração estou com o 
Deus, estou com a Mãe de Deus estou com o céu em meu coração. 
 
Quero partilhar esse momento, essa graça com todos os meus irmãos, por isso, peço pela 
minha família e pela grande família que é a Santa Igreja; peço por todas as crianças; peço 
pelos jovens; pelos missionários; pelos doentes para que todos nós tenhamos a cura do 
corpo, da alma e do nosso coração. 
 
Vejo Jesus, como fizeste tudo tão belo na Terra; o verde dos campos, as cores das flores, 
o azul do céu, a suavidade da chuva, a grandiosidade do Sol, tudo tão bonito para que 
nada faltasse ao homem. 
 
Vejo também, que ainda mais belo somos nós, seus irmãos, pois nos fizestes à sua 
imagem e semelhança, nos destes um coração e alma. Agora precisamos preservar essa 
beleza não só na terra, mas principalmente em nossas almas. 
 
Por isso suplico o Teu Santo Espírito, porque me tornei frágil e pecador. Muitas vezes, 
quero ir longe demais, e longe fico da sua graça em minha vida e perco tudo; pois o tudo 
só encontro em Ti. O orgulho, a cobiça, a vaidade e o capricho me levam para as trevas da 
escuridão. 
 
Quero ter fé e confiança para bem viver os desígnios de Deus. Quero ajudar a Imaculada 
Conceição a resgatar, por meio da oração todos os meus irmãos que se deixam ser 
seduzidos pelas armadilhas do mal e negam a sua cruz. 
 
Eu quero ser um operário responsável na sua Messe Senhor, quero ser obediente, fiel, 
honesto e santo, quero me tornar luz para o mundo; para isso peço a intercessão da Sua 
Santa Mãe, Maria Santíssima, esposa iluminada pelo Espírito Santo para que Ele seja a 
Luz maior na minha vida e do mundo inteiro. Assim seja 
 

Àmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"AUTOCARROS". Poster Mãe da Bondade. (folha A2/A3), em Poster.PDF / Poster+Ora.PDF 

http://maedabondade.org/peregrinos/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade%20_placa%20informativa%20_folha_A2.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade%20_placa%20informativa%20_folha_A2_Ora.pdf

