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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 3 de Fevereiro de 2019 
 

Irmãos, Eu Miguel, antes de transmitir a Mensagem da Nossa Mãe do Céu ao nosso irmão 

Fernando. 

Queria falar-vos sobre a Mensagem de Novembro de 2018. 

Muitos irmãos, principalmente os carismáticos, não compreenderam bem o que eu 

queria dizer sobre Renovação Carismática moderna. Não meus irmãos carismáticos, eu 

não estou contra os carismáticos. Mas sim as modernisses que fazem. 

Antigamente quando apareceu os Renovamentos Carismáticos, nas Igrejas, eram muitos 

mais calmos a fazerem as orações em silêncio, e não aos gritos. Por isso, peço-vos 

irmãos não façam mais essas orações aos gritos. Aos gritos não conseguem nada de 

Deus. 

Para todos irmãos. A Paz! A bênção da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ámen 

 – Arcanjo Miguel. 

 

  

Meus filhos queridos, hoje, porque já se aproxima o dia em que celebrais o início das 

minhas aparições, aqui, no Corgo da Igreja, ir-se-ão completar vinte anos. Convido-vos, 

todos, na minha festa, possais vir preparados, com oração, sacrifícios, penitência e 

confissão. Queria pedir-vos também que trouxessem duas rosas, uma vermelha e 

uma branca, para abençoá-las e levá-las para vossas casas. 

 

Meus queridos filhinhos, muita paz para este novo ano. O Meu Filho Jesus espera de vós, 

se converta e se dedique a viver mais o Seu Evangelho. Continuai meus filhos a 

confessar-vos todos os meses, a comungar com amor, e participe com Fervor na 

Santa Missa. 
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Nunca se envergonham, meus Filhos, das suas cruzes que usam, nunca se sintam 

ofendidos quando os não-crentes rirem, quando estão rezando. Nunca se envergonham 

das cruzes que usam para se proteger. Não escondam os símbolos de Amor, que vós 

filhos têm por Mim. Apesar da raiva que essas pessoas possam ter contra vós, 

interiormente elas invejam a Fé que têm. Muitos desses, sentem dentro de si um vazio, 

devido à sua falta de Fé. A oração, Meus Filhos, pode Me ajudar a conquistar estas 

almas. Façam esta oração por eles: 

 

Meu Deus e Senhor, eu estendo meus braços 

para pedir-vos para levar o meu amado 

irmão em vossos braços. Abençoe-os com 

Vosso Sangue Sagrado e dê para eles a 

graça necessária, para permitir que eles 

recebam o Espírito do Vosso Amor para 

levá-los à Salvação Eterna. Àmen. 

  

Meus filhos queridos, nunca devem escolher este caminho, ou também serão perdidos 

para Mim. Não deixem que o inimigo, com todo o seu charme, vença sobre as vossas 

almas. 

 

Rezem para que todos aqueles, que acreditam no Meu Filho, abram seus corações para a 

verdade de suas Santas Mensagens. 

 

Filhos queridos, não Me vou alongar mais, mas no dia 16, dia das minhas aparições, irei 

dar outra mensagem para vós e para o mundo inteiro. 

 

Concedo a minha bênção e o Meu Coração a todos os que trabalham para a conversão 

dos irmãos. Estai atentos! Preparai-vos! Tudo o que vos peço é para o vosso bem e 

corresponde aos desejos de Deus. 

 

Deste lugar abençoado por Mim e pelo Meu Filho Jesus, a todos abençoo, em Nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Àmen 

 

Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja 
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Oração (Mês de Fevereiro 03-02-2019) 

 

 

Querido Deus, desta vez não quero pedir! 

Quero somente agradecer! Acredite: Deus coloca as pessoas certas, nos momentos 

certos na nossa vida. 

Onde há fé, há amor, onde há amor, há paz, onde há Deus, nada falte. 

Agradeço-Te ó Deus, porque este lugar Sagrado Corgo da Igreja, está cheio da Tua 

Presença. 

Agradeço- Te, porque vivo e me movo por Ti. 

Agradeço-Te, porque vivo em Tua Vida, Verdade, Saúde, Prosperidade, Paz, 

Sabedoria, Alegria e Amor. 

Agradeço-Te, porque estou em harmonia, Amor, Verdade e Justiça com todos os 

seres. 

Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e pra curar. 

Só é preciso confiar… Eu não desistarei de amar e não entregarei a dor porque ela 

um dia vai passar. 

Assim seja 

Àmen 
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