
 

© 2019 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 1 de 6 
www.MaeDaBondade.ORG    

 

 

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 MARÇO de 2019 
  
Meus queridos irmãos. Eu Miguel vos falo hoje, com grande alegria, do filho predileto do 
coração da Nossa Mãe do Céu. O Papa Francisco é como se fosse filho de João Paulo II. 
Não podem separá-los! Os católicos que fazem isso serão cobrados por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Irmãos o Papa Francisco, enquanto ele estiver à frente da Santa 
Igreja, por mais que ela passe por provações, por mais que a sua voz não encontre eco 
nos corações dos cardeais, bispos e dos sacerdotes, a Igreja estará ainda em paz. 
Quando ele for afastado, quando a espada chegar para ele virá o tempo do silêncio, já 
profetizado por Joel, já profetizado pelas Escrituras, vem um tempo em que pior que nós 
no primórdio do cristianismo, vós serão privado de crescer a sua fé mesmo dentro das 
suas casas. Papa Francisco é uma aurora. É um sinal com Maria. 
 
Irmãos, obedecem-no, amem-no, defendem-no, protegem-no. Ele ainda vos dará uma 
grande alegria com aquele que desde sempre e por todos foi conhecido como Santo 
(João Paulo II). 
 
Antes de transmitir a mensagem da Nossa Mãe do Céu, a este nosso irmão. Queria 
abençoa-los no Pai, Filho e Espírito Santo. Àmen – Arcanjo Miguel: 
 
  
Queridos filhinhos! Este momento de oração é uma enorme graça. Mas, ao refletirmos 
sobre a situação do mundo, vemos uma situação muito trágica – corações aflitos, 
doentes, carentes, necessitados. 
 
A graça, vem na medida da necessidade dos filhos de Deus. Temos urgência! A primeira 
de todas as necessidades é o respeito a Deus. Nem durante o tempo da Quaresma o 
povo tem respeito a Deus. O desrespeito é tanto que chega a doer em Meu Coração de 
Mãe. Cada um precisa dominar um pouquinho mais o seu coração. Jesus fez tudo para 
que o Seu Coração fosse digno de recebê-lo. As pessoas estão tão impuras, com 
tantas contaminações na alma, no pensamento, nas ações, nas palavras, nos olhos, 
nos ouvidos. Meus filhos queridos, peço-vos uma Penitência que todos deveis fazer neste 
mês. Para que o pecado não contamine os vossos lares. Nos três dias de Carnaval, 
traz para as ruas, grandes blasfémias. Nestes dias, procureis uma Igreja e consoleis o 
Meu Filho vivo no Sacrário. Por isso filhos, o mundo precisa urgentemente de cura, da 
cura que só Cristo pode trazer para a humanidade. A nossa esperança é que Jesus – no 
decorrer deste tempo de reflexão, de oração e de adoração, que é o tempo da 
Quaresma – possa infundir a paz na vida dos homens e das mulheres, da terra, das 
crianças, dos jovens e das mães. A Palavra que Eu tenho, hoje meus filhos, para falarmos 
é esta: o mundo ainda verá a justiça de Deus! Essa justiça de Deus vai doer muito na 
vida das pessoas que não respeitam a Deus. Por isso, tem de se preparar e reconhecer 



 

© 2019 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 2 de 6 
www.MaeDaBondade.ORG    

que já é tempo de se converter! O Céu não pode estender mais este tempo de 
Misericórdia, porque o mundo, hoje, já precisa se transformar. 
 
Meus filhos queridos, os desígnios do Alto superam todas as limitações humanas. Deus 
sempre mostra que está acima de tudo. É o que acontece neste momento com a Igreja. 
Temos que ter consciência de que, acima da vontade humana, está a vontade de Deus. 
Acima dos desejos humanos, estão os desígnios de Deus, estão as coisas do Céu, 
como a Igreja que é algo que Deus criou na terra – algo que foi criado com Aqueles que 
veio do Céu, que nasceu, cresceu e morreu cruz. Mas que quis trazer a prosperidade e 
tornar-se O Alimento, a Força, a Luz. Ele tornou-se a grande riqueza do nosso Coração. 
 
Inclusive, estamos no tempo da Quaresma, tempo em que saboreamos a doçura do 
amor de Jesus e contemplamos esse amor tão lindo. 
 
Neste momento, a Igreja – que somos todos nós – vivencia aquilo em que precisamos 
confiar: a Presença de Deus! É como neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, acima de 
cada um de nós, está a Presença de Deus. Este é um lugar de oração, de respeito, e 
por mais que vós seja desobediente àquilo que Deus lhe pede – quem está perdendo são 
vós meus filhos, não é o Céu. O Céu está derramando bênçãos e graças. A tristeza 
vem para aquele que está dentro da graça, mas deixa de vivê-la. Isso acontece por pura 
vaidade. A pessoa vaidosa não é autentica. Não admite que erra, que está no pecado, que 
está magoando seu próprio coração e o Coração de Deus. 
 
Jesus é Deus! O Espírito Santo é Deus! O Pai é Deus! Então, este grande momento 
vivido agora pela Igreja, é o momento da Presença do Espírito Santo. 
 
O que o Espírito Santo quis nos dar? 
 
Ele quis nos dar aquilo que a Igreja precisa. Por mais que o ser humano se desvie 
daquilo que é Sagrado, daquilo que é abençoado, o Céu se mantem firme lutando por 
aquilo que jamais pode deixar de existir que é a obediência, o respeito a Cristo, o 
Fundador da missão que temos, que é o amor que nos une, que é a fortaleza que nos 
une. É Cristo que nos faz fortes! Acima de todas as limitações e desordens humanas, 
está Jesus! Está o Espírito Santo! Está o Pai! Num dia como este se vê a ação do 
Espírito Santo. Cabe a cada um deixar que a Misericórdia de Deus, deixe que a graça de 
Deus, se manifeste através da ação do Espírito Santo. 
 
Jesus nos oferece graças enormes para que continuemos a orar por uma Igreja Santa. 
Inclusive é isto que Jesus deseja para nós: a Santidade! Sim, Jesus deseja a Santidade 
da Igreja que somos todos nós. Temos o compromisso de lutar pela Santidade. Eu, 
Maria, a Mãe da Bondade, e vós, os filhos! Este é um tempo de Misericórdia, pois a vida, 
hoje, é um ato de Misericórdia. Os Finais dos Tempos estão sobre a face da terra. 
 
O ser humano não pode continuar com sua teimosia. Não pode continuar nessa 
vaidade que vai levá-lo a sofrer ainda mais. Essa vaidade o levará a fazer deste mundo 
um lugar ainda mais amargo do que já está. É a própria criatura que faz a grande 
amargura, o grande sofrimento, que tem destruído a humanidade, as famílias, o 
alicerce da família. 
 
Jesus mostra que nós estamos recebendo aquilo que Deus está nos enviando. Estamos 
recebendo aquilo que Deus quer para nós. Cabe a nós o compromisso de orar. 
 
Filhos o mundo hoje, precisa muito fraternidade. Essa é a felicidade que estão 
desfrutando agora. É essa felicidade de poder abraçar o irmão e de olhar para as 
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necessidades de cada um e de ver as dificuldades de todos. É essa fraternidade que o 
Santo Padre precisa canalizar para os corações dos sacerdotes que vão conduzir este 
rebanho que hoje está perdido, sem direção, sem vida, sem luz, sem esperança. O 
rebanho, infelizmente, está deixando que a dor reine. 
 
O que é a dor? 
 
É o pecado! São as trevas! O mundo precisa de muita luz! 
 
O que precisamos fazer hoje, como Igreja? 
 
Orar para que o Santo Padre seja luz, orar para que ele se encha do Espírito Santo. O 
momento em que Deus lhe concedeu essa graça foi justamente aquele em que todos 
foram iluminados para dar o seu “Sim” para a realização da vontade de Deus. 
 
Não aconteceu nada do que o mundo esperava. Isso pode ser uma grande resposta! Pode 
ser uma transformação para a humanidade, para a Igreja. O plano de Deus é diferente do 
plano das pessoas. A vontade de Deus é diferente da nossa. Deus é muito maior! 
Deus está acima de tudo. 
 
Ao olhar para a Igreja, as pessoas, às vezes, pensam apenas no Clero, mas a Igreja é 
Jesus! E nós somos instrumentos de Jesus. O Santo Padre é um instrumento de Jesus, 
as mães são instrumentos de Jesus, assim como os pais, os jovens, os sacerdotes, os 
missionários. Todos somos instrumentos de Jesus! Ele é o Caminho! Ele é a 
Eucaristia! 
 
Filhos, o que o mundo mais precisa ter? Mais zelo pela alma. Se vós receber a Jesus com 
dignidade, sua vida será digna. 
 
Por que as pessoas estão com uma vida impura? 
 
Porque estão recebendo Jesus sem dignidade. Esse é um pecado gravíssimo. A 
pessoa que quer justificar seus erros, erra duplamente. O erro não se justifica. O erro se 
corrige! Não podemos justificar nossas ações erradas. Temos de corrigir. 
 
O que foi que Jesus disse à grande pecadora? “Não peque mais”! É isso que Ele está 
falando connosco durante todo este ano da Fé: “não peque mais”! 
 
Filhos, a fé é a justiça de Deus. A fé é o que move a verdade. A fé é o que move a 
humanidade. Isso é o que Jesus fez a Igreja sentir hoje. Acima dos seres humanos está 
Deus! Acima dos desígnios dos seres está Deus! Os olhos das criaturas estavam 
contemplando algo, mas o Espírito Santo mostrou que Ele é a Luz. Com certeza, Deus há 
de fazer um grande milagre na Igreja, filhos! Jesus é o milagre! Eu, como Mãe, creio que 
o Céu deseja esse milagre. O Céu quer destruir todas as tempestades traiçoeiras que 
estão acabando com a fé, que estão levando as pessoas a perderem o caminho que leva 
ao Céu que é Jesus! 
 
Filhos acreditam no Santo Padre com sabedoria e com alegria no coração. Nosso 
Coração não sabe o que vai acontecer, mas tem que receber aquilo que Deus quer. Foi 
isso que Deus quis para nós. É isso que Deus quer para a Igreja. Deus quer que a Igreja 
seja iluminada pelo Alto e não pela terra. Pelo Alto! A terra inteira produz os frutos dessa 
luz que vem do Alto, que é a Luz Divina. 
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Meus filhos, faça a seguinte reflexão: até os frutos que tem em vossa mesa, dependem 
da luz que vem do Alto, da chuva que desce na terra. Então, temos que voltar nossos 
olhos para o Alto! Por mais que vós esteja consciente de que está na terra, de que tem 
uma missão aqui, vossos olhos devem sempre estar voltados para o Alto. Com certeza 
filhos, São Francisco, junto a todos os Santos, vão iluminar o Papa Francisco com 
humildade, caridade e sabedoria. Bênçãos e orações vão trazer os frutos da paz! O 
coração que luta pela paz, é um coração orante, caridoso, humilde e perseverante. As 
qualidades de uma pessoa estão em suas virtudes! Saibam vivenciar as virtudes do 
Espírito Santo. Orem e cultivem essas virtudes pelo bem da nossa Igreja. Nós somos a 
Igreja. Vamos orar e cultivar essas virtudes pelo nosso próprio bem. Vamos cultivar o 
bem em todos nós. 
 
Filhos queridos, os bens que Deus quer lhe dar neste novo ano, são a renúncia ao 
pecado e a força para lutar pela santidade. Deus quer colher neste ano o seguinte: a 
busca das pessoas pela fé verdadeira e pela conversão. Jesus disse: A pessoa que 
não lutar pela conversão será podada do meu jardim. Temos que orar e confiar. 
 
Eu abençoo o Santo Padre! Que Deus Pai, Deus filho e Deus Espírito Santo – a 
Santíssima Trindade – ilumine esse filho que honra a humildade do seu coração, a 
humildade de sua alma, para que ele cultive a caridade e a esperança. A Igreja precisa, 
hoje, de fé e de amor. Que o Santo Padre, o Papa Francisco, cultive a graça que a sua 
própria nação lhe ensinou durante a sua vida de evangelição. 
 
Meus filhinhos queridos, por maiores que sejam as batalhas, as dificuldades e os 
sofrimentos, nós devemos sempre esperar pelo melhor. Não podemos jamais 
desanimar. Jesus, mesmo carregando a cruz e suando sangue, seguio sempre em frente. 
Nessa cruz Ele morreu por todos nós. Assim também acontecerá com o coração do Santo 
Padre, o Papa Francisco, sua luta será imensa, a sua batalha será dolorosa, mas, com 
confiança, ele irá vencer. Ele tem Deus! Com o Espírito Santo em seu coração não 
precisa ter medo, apenas confiança. 
 
Termino meus filhos, desejando a todos uma Quaresma abençoada! Vivei esta Quaresma 
com a Luz de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Divino Espírito Santo nas vossas 
vidas. Àmen 
 
Maria, Mãe da Bondade no Corgo da Igreja 
  
  
 

 

Atestado / Testemunho 
(Cura do irmão Pires) 

 
Lúcio Pereira, licenciado em Medicina pela faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e 
portador da Cédula Profissional nº 27565, emitido pela Ordem dos Médicos atesto sob a 
sua palavra de honra, que observei o Sr. Fernando Pires, há cerca de mais ou menos 
nove meses a esta parte, por apresentar uma ferida, tipo queimadura de 1º grau, na 
parte externa do antebraço direito. Na altura apenas aconselhei vigilância. Passados mais 
ou menos dois meses, voltei a encontrar o Sr. Pires e verifiquei que apresentava a mesma 
lesão, mas com aumento de rubor e uma área quase necrosada, no centro da ferida; o 
Sr. Pires não aceitou fazer qualquer tratamento e encobria a lesão com uma ligadura. 
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Há cerca de seis meses a esta parte, concretamente no 1º Domingo do mês de 
Setembro (2018), voltei a encontrar o Sr. Pires no local da Aparição, no Corgo da Igreja, e 
observei uma lesão central, bem saliente, com bordos irregulares e aspeto necrosado e 
uma extensa área avermelhada em franca expansão. Queixava-se de dores que por vezes 
era lancinante. 
 
O nódulo central tinha características necrosadas com possível penetração nas 
estruturas mais profundas, o que causava dores. 
 
Aconselhei ir urgentemente a uma consulta de cirurgia para ser analisado através de 
biópsia e tratamento cirúrgico. 
 
Neste dia três do corrente mês de Março (2019), durante a oração do Terço, no Corgo da 
Igreja, o Sr. Pires interrompeu o registo da Mensagem que estava a receber do Alto, para 
me chamar junto dele e observar a cura que se estava a exercer no seu antebraço 
direito nesta altura todos os presentes puderam observar que algo estava a acontecer 
quando o Irmão Pires estendeu o braço. 
 
Desloquei-me junto dele para observação do antebraço direito. Passei a mão no local da 
lesão e verifiquei que a pele estava macia, apresentando apenas uma mancha 
escura, sinalizando o centro da lesão anterior. 
 
Por ser verdade e ter sido confirmado por mim, atesto a presente declaração. 
Lúcio Pereira 
  

Fotos ANTES da cura: 

  
  

Fotos DEPOIS da cura: 
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Oração (Mês de Março 03-03-2019) 
 
Meu Deus digna-Te a olhar a face de teu Cristo, o eterno e Sumo Sacerdote e, por amor 
Dele, tem piedade de teus sacerdotes. 
 
Lembro-Te ó Deus Misericordioso que são apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o 
fogo de teu amor. Guarda-os junto de Ti a fim de que o inimigo não prevaleça contra eles e 
para que jamais se tornem indignos de sua sublime vocação. 
 
Ó Jesus, suplico-te por teus fiéis e fervorosos sacerdotes; por teus sacerdotes tíbios e 
infiéis; por teus sacerdotes que trabalham nas longínquas ou próximas missões; por teus 
sacerdotes que sofrem tentações; por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação; 
por teus jovens sacerdotes; por teus sacerdotes idosos; por teus sacerdotes enfermos; por 
teus sacerdotes agonizantes; pelas almas de teus sacerdotes que padecem no Purgatório. 
 
Mas, sobremodo, te encomendo o sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos 
pecados e aqueles cujas missas assisti e que me deram Teu Corpo e Teu Sangue na 
Sagrada Comunhão. Aqueles que me alentaram e instruíram, que me alentaram e 
aconselharam, a todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida de gratidão. 
 
Ó Jesus, guarda-os todos junto a Teu Sagrado Coração e concede-lhes copiosas bênçãos 
agora e na eternidade. Assim seja – Àmen 
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