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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 7 de ABRIL de 2019 
 
 
Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Gabriel trago a mensagem da nossa Mãe do Céu, que 
passo agora transmitir para o nosso irmão Fernando: 
 
 
Meus filhinhos queridos, hoje, neste dia oração do Santo Rosário! 
Preparai-vos os vossos corações para a ressurreição de Jesus. Preparai o vosso 
coração que esteja verdadeiramente aberto, para também ressurgir diante da ressurreição 
de Jesus. Ele ressuscitou para que vós tivesse vida plena; vida e verdade. 
 
Na Semana Santa, o coração do homem de fé se volta à espiritualidade. E, não tem 
como não refletir sobre a missão de Jesus para nos salvar. E como foi linda a entrega de 
Jesus! 
 
Vós filhos, vão saborear o alimento que é a Palavra de Deus de uma forma muito 
enriquecedora. Na reflexão da Quinta Feira Santa, Jesus vai colocar-vos diante d`Ele 
na Eucaristia. A Sua humildade e simplicidade nos fizeram refletir sobre nossas vidas 
como apóstolos de Jesus: “Que tipo de apostolo somos?” Isto é algo muito sério! 
 
A humanidade não tem percebido, mas a Palavra de Deus e os ensinamentos do Céu 
estão sempre nos mostrando o quanto a conversão é importante! Jesus nos fala que 
nem sempre queremos ser aquele apóstolo que acolhe, que vive a Palavra e que 
testemunha a verdade. Muitas vezes, infelizmente, o homem nega a Deus, dando 
contra testemunho de vida. Isso é algo muito sério! Principalmente para quem está na 
caminhada, pois, quando vós está sobre o mundo, Deus não vai vos cobrar, mas, quando 
estiver na graça, serão cobrado! 
 
Às vezes vós podem perguntar: “Por que sobre o mundo, eu não vou ser cobrado?” 
Porque Deus deu a vós sabedoria e discernimento, sabem o que é bom e o que é ruim; 
conhece o caminho bom – o que leva à alegria, e sabe qual o caminho que leva ao 
sofrimento. 
 
Se Eu olhasse para vós e perguntasse: “O caminho do vício traz alegria?”: saberiam 
que não! Se Eu perguntar: “O caminho da oração do Santo Rosário traz alegria?”; 
saberiam que sim! Portanto, têm discernimento, não são filhos pagãos, são filhos salvos, 
iluminados e batizados. 
 
Na Sexta-feira Santa, Jesus vai chamar à grande graça de carregarmos a nossa cruz. 
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Não precisamos, jogar nos ombros do outro, a cruz que é vossa! O sofrimento que está 
tendo na vida é resultado de seus pecados! Jesus pegou a cruz e morreu nela, pelos 
pecados do mundo! Por isso existe no caminho do cristão, do verdadeiro cristão, para que 
ele a carregue com amor, com paciência, com sabedoria, com serenidade. O verdadeiro 
cristão nunca desanima. Por mais difícil que seja a jornada, ele sempre está de coração 
aberto para cumprir a sua missão. 
 
Vós, filhos que estão aqui hoje neste lugar Sagrado, Corgo da Igreja, muitas vezes 
pergunta: “Senhor, não escuta a minha  voz?!; Saiba que Jesus já escutou, porque Ele 
te ama! Mas, nem sempre o que vós pede é o que precisa no momento. No momento, 
Jesus vai te dar aquilo que precisa mais! O que adianta pedir a Jesus a graça de ter 
uma família, se ainda precisa receber a graça de saber o que é uma família?! Precisa 
saber que a família é sagrada! 
 
Não adianta receber de Jesus o maior presente do mundo e jogá-lo fora! Vós tem que 
receber esse presente, para que Ele seja a sua felicidade. Quando pede para Jesus uma 
família, na verdade, a primeira coisa que deveria pedir é muita força! Porque vive uma 
missão na terra – sacerdotal, religiosa ou matrimonial – é uma luta, não é fácil! Quando 
pede a Jesus a graça de ser um sacerdote, a primeira coisa que tem que pedir a Ele é a 
força, porque ser sacerdote não é uma missão simples. Ao contrário, é uma missão de 
muita oração e de muito amor! Têm que segurar nas mãos misericordiosas de Jesus! O 
mundo precisa de Sacerdotes Santos, evangelizadores e sábios! Daqueles que não 
têm medo de falar daquilo que Deus quer que o mundo conheça: a sua Palavra! 
Muitas vezes, a Palavra de Deus está sendo escondida da humanidade. 
 
Filhos, quando nos apresentamos diante de Deus na Eucaristia, acontece o grande 
milagre! Quantas vezes vão para a Eucaristia sem fé?! Com o vosso coração longe da fé! 
E se esquece que naquele momento Deus vai estar ali presente no Pão e no Vinho; 
mas o vosso coração está completamente sem fé! Porém, mesmo estando ali presente, 
sem fé, naquele momento Deus tem algo para vós. Ele tem para vós a graça de abrir os 
vossos olhos, de ensinar que no vosso coração existem fé, amor, alegria, esperança e 
confiança. 
 
Neste pequeno Santuário, vivemos o grande milagre da Eucaristia, da Fé, de graças 
recebidas. Quantos conseguiram alcançar curas e libertações! Quantos filhos aqui 
presentes se libertaram de vícios! Que coisa linda é a fé com a vontade de realmente 
vencer! 
 
Todos vós tem fé, filhos! Muitas vezes a graça que não recebeu, não é porque não tem 
fé, é porque ainda não é a hora certa! Existe a hora certa! Só Deus conhece a hora 
certa! Temos que saber confiar com fé, que Deus nos concebeu como filhos, para que 
não sejamos cegos à vontade de Deus. Muitas vezes, a graça está diante de nós – 
como Jesus na Eucaristia, e olhamos lá para alto para procurar Jesus, e esquecemo-nos 
de olhar para nós mesmos, para nossos corações e finalmente encontrar Jesus! 
 
Dessa forma, o domingo Santo significa para nós a grande graça de encontrar Jesus, 
esperando a hora de Deus, pois Jesus poderia ter acabado de morrer e ter ressuscitado. 
Ele é Deus! Mas, Ele permitiu que o homem vivenciasse esse momento de reflexão. Nós 
precisamos ser mais fortes do que a dúvida, mais coerentes do que a fraqueza. Ele 
permitiu, enfim, que vivêssemos na oração, e que crescêssemos diante dela. E Ele 
continua a fazer isto conosco nos tempos de hoje, lapidando os nossos corações e 
mostrando-nos que a vontade de Deus é sempre o melhor; mesmo que choremos e 
digamos: “Não!” 
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O domingo Santo nos traz a graça de confiar! Todos queriam a vitória, e para o mundo 
naquele momento a morte de Jesus foi como uma derrota! 
 
Mas Jesus é Deus! A humanidade estava ciente, e até a terra estremeceu. Os corações 
estavam aflitos esperando algo, mesmo conscientes que a morte de Jesus era a grande 
graça da nossa salvação. 
 
O Sangue de Cristo nos lavava e a água que jorrava do Coração de Cristo nos 
purificava! Assim é a Misericórdia! Estamos vivendo aqui uma realidade, estamos no 
tempo da misericórdia, pois esperamos a graça de Deus sobre a terra! Não temos mais 
respostas para tanto sofrimento que estamos vivendo e nem para os que estão por vir! 
Não temos nem como dizer: “Senhor, por que hoje o mundo não O respeita mais? Não 
vive mais os mandamentos? Não respeita mais a Palavra? 
 
Na verdade, meus filhos queridos, estamos vivenciando um momento como o que os 
apóstolos de Jesus viveram: a espera! Nós estamos esperando algo: o Triunfo do Meu 
Imaculado Coração; O mundo espera pelo Céu, porque pelos homens não tem mais 
como esperar; só vemos sofrimento! Se olhar-se e no silêncio da alma e perguntar-se: “o 
que espera dos homens? , a resposta seria uma só: “sofrimento e dor! E, “o que vós 
espera de Deus? ; Misericórdia!” . 
 
Filhos, cada um traz consigo uma dor e um sofrimento! E o maior sofrimento é saber 
que o mundo vive sem fé. Sem fé ninguém conseguirá ficar firme! Pense na construção 
de uma casa que tem paredes e telhado, mas onde se esqueceu de construir o alicerce. 
Ninguém consegue construir uma vida sobre aparências. Seu alicerce é Deus! Sua 
existência é Deus! Se ignora essa existência, e o seu alicerce. Sem ele, são derrubado! 
Jesus é seu alicerce e a Misericórdia, sua salvação! 
 
Os homens não têm mais sabedoria para, sozinhos, mudarem o que precisa ser 
mudado. Muita coisa precisa ser mudado, meus filhos! Falemos a verdade. Quando 
recebemos à Eucaristia ou ouvimos a Palavra de Deus, tudo o que Deus pede é que 
não façamos o contrário do que Ele nos pediu! Mas o demónio sempre usa sua malícia 
para envenenar os corações. Ele domina as vossas mentes, isso acontece com muitos 
que vão a lugares como este – onde se vive o plano de Deus, eles não conseguem 
entender o plano de Deus; duvidam e questionam! Será que a Mãe vem de corpo e 
alma? Será que o Céu se abre e Maria vem? Será que as palavras que o porta voz 
conduz são palavras vindas do Céu? 
 
Por isso, Eu tenho vos ensinado, colocado vós sobre o caminho da oração, mostrando 
para que hoje precisamos vencer, vencer e vencer! Se não vai se tornar um homem fraco e 
o demónio vai tirar todas as forças. 
 
No início do ano Eu disse para vós: “Filhos, é o Ano da Paz”, mas vai ser o ano mais 
difícil para os missionários. Porque vai ser o ano da grande luta pela paz!. A 
misericórdia de Jesus vai, justamente, nos ensinar a lutar pela paz! Chega de sofrimento 
no mundo! O homem sozinho, não vai direcionar a sua vida à justiça, à fraternidade, à 
igualdade; é preciso que Jesus esteja com ele! 
 
Na verdade, o mundo meus filhos precisa se preparar para volta de Jesus. Muitas 
vezes, têm medo de falar da volta de Jesus, porque estão longe d`Ele; têm medo d`Ele 
chegar e vós não O conhecerem! 
 
Filhos, temos que estar sempre preparados! Mas o homem está pouco preparado! A 
festa da Misericórdia precisa ser uma festa de acontecimento de graça. 
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Pense meus filhos: quando vai para o batismo, ou quando a mãe leva seu filho ainda 
criança, ou mesmo jovem, ou adulto, com as vestes brancas para ser batizado, 
significando a pureza e que alma vai receber o Espírito Santo. A Misericórdia não é uma 
festa para vós estarem aqui, é uma festa de vivência! A cada encontro com Jesus 
Misericordioso, a cada ano da grande Festa da Misericórdia, estamos subindo um 
degrau para o Céu, estamos nos preparando para o Triunfo do Meu Imaculado 
Coração. O nosso tempo é da Misericórdia! 
 
Pense também meus filhos: quando pegar a Bíblia Sagrada, começam a entender o 
plano de Deus na terra; a vinda dos primeiros cristãos; a busca da grande transformação; 
a preparação para acolher o Messias, o Filho de Deus. 
 
Naquele tempo foi escolhido aquele povo de Deus, os discípulos, os testemunhos e os 
Apóstolos. No tempo da Misericórdia é vós o escolhido! É vós que estão aqui hoje. É 
vós, mãe! É vós, pai! É vós, jovem! É vós Igreja! 
 
Quantos sacerdotes, hoje, estão com o coração em festa, porque é a Festa da 
Misericórdia! Eles têm uma ligação muito grande com Jesus, e ao mesmo tempo, 
sabem e conhecem a misericórdia do mundo. Jesus colocou nas mãos deles a missão 
de ajudar o mundo. Eles sabem dos sofrimentos que as famílias carregam, que os jovens 
carregam; das depressões, das doenças espirituais, das tribulações, das mentes 
conturbadas de tanto pecado e tanta miséria! 
 
E, o que vêm hoje? 
 
Vós filhos, que estão aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, vê a natureza verde e 
bonita. Respira paz! Vê uma fraternidade. Mas, ainda existem homens que não 
conseguiram ver a Misericórdia neste lugar! Que não conseguiram abraçar a 
Misericórdia e que não conseguiram perdoar. 
 
O grande sofrimento é para quem não consegue se perdoar, e que carrega consigo todas 
as mágoas. E quer sempre lançar o veneno que está nele nos outros. 
 
Filhos, Jesus falou sobre isto à Santa Faustina. Ele mostrou a Ela o quanto que o mundo 
precisaria se curar e perdoar. O quanto que as pessoas precisariam orar, serem mais 
piedosas, mais silenciosas e terem mais prudência! 
 
A Misericórdia de Deus é para o nosso tempo! Quando Eu falo da Misericórdia, Eu falo 
da Mãe que está aqui na terra; Eu falo da Mensageira de Deus na terra; Eu falo dos filhos 
que há tantos anos estão seguindo as mensagens conduzidas pela Mãe do Céu na 
terra. Mensagem que é o Evangelho, a Palavra de Deus esquecida; esquecida de ser 
vivida! Esquecida de ser colocada na ação do seu dia a dia! 
 
Meus filhos, o mundo, que mais que seja evangelizado, conhece pouco a 
evangelização! Estamos no momento em que a humanidade precisa apegar-se à última 
Tábua de Salvação: 
 
Pense: é a última! Não vai ter outra! Mas, Jesus sempre será a nossa salvação, Ele 
sempre nos amará com amor misericordioso! Ele sempre vai ter compaixão de vós! 
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Muitas vezes, estão consciente de que o seu pecado grave o levou ao sofrimento. Vós tem 
essa consciência! E que sabe está sofrendo porque não é inocente, sabe que pecou. 
Mas, tem tanta proteção de Deus na sua vida! Às vezes, nem merece que as mãos de 
Jesus lhe tirem daquele buraco, porque simplesmente falta-lhe oração; se deixou derrubar, 
aprisionar no pecado. Mas Jesus está ali com as Suas mãos estendidas para o seu 
filho, para sua casa, para a sua família, para a Santa Igreja! 
 
Meus filhos queridos, no dia que assumir que é pecador, que precisa de perdão, que 
está em pecado grave e que precisa ser libertado, a sua vida será renovada. 
 
Se, hoje, vivemos nessa miséria, a qual Jesus sentiu que ela viria fortíssima, por isso, Ele 
se tornou misericórdia – precisamos ser pessoas mais justas e sábias! Pessoas mais 
alertas! E não é por falta de o Céu nos alertar! Há quantos anos eu venho alertar-vos, a 
pedido de Jesus, para lutar pelo Triunfo do Meu Imaculado Coração? 
 
Estejam mais preparados Meus filhos! É isto que Eu mais desejo com todo o Meu 
Imaculado Coração de Mãe. 
 
Meus filhos Jesus quer fazer uma obra de restauração! Ele quer um mundo edificado! 
Por isso é que nós estamos lutando pelo Triunfo do Meu Coração de Mãe! E o ser 
humano valoriza esse triunfo? Luta por ele? Quer que aconteça? Ou prefere viver neste 
mundo dolorosíssimo, onde as depressões, os sofrimentos espirituais, as doenças 
espirituais, estão cada vez mais abrangentes. A quem atingem? Ao Filho de Deus, à 
imagem e semelhança de Deus. 
 
Jesus filhinhos, tem uma resposta para nós! Ele quer o sacrifício! Quer que cada um 
assuma a cruz de sua missão; a cruz de sua luta pelo Céu. Ninguém vai chegar ao Céu 
sem essa cruz! Ninguém vai chegar à Santidade sem essa Cruz! Às vezes, questionam as 
dificuldades que passam. Mas, reflita: O que foi que vós plantou? Ninguém passa por 
alguma coisa por acaso. Vós passam pelas situações da vida porque fez uma opção. 
Deus é um caminho, o demónio é outro. Se optou pelo demónio vai sofrer. Mas se optou 
por Jesus, vai ser feliz. Sua alma ficará tranquila, e libertada! Não será prisioneiro daquilo 
que lhe Sufoca! Será libertado! O Espírito viverá em vós! O Espírito Santo tocará em 
vós! O Espírito Santo o moverá! 
 
Filhos, Jesus pede por uma vida, por uma vida de honestidade, de dignidade, de 
transparência, de vivência da religião! Vós abandonou esse Cristo, pisou naquele que é 
Sagrado! E Esse, que é Sagrado, está em vós! Os fardos, que hoje estão em seus 
ombros, são consequência de vós não ter tido a sabedoria de carregar a sua própria 
cruz! Diz que a cruz lhe sacrifica, porém é ela que vai lhe fazer a paz! Mas, a aparente 
liberdade do caminho largo levará a um sofrimento muito maior. 
 
Eu, como Mãe, tenho recebido de Cristo, que é o caminho, fortíssimas orientações para 
a humanidade! Seu sofrimento é consequência dos seus pecados. E, a causa do 
sofrimento do mundo está nos pecados da humanidade. O sofrimento é grave, porque os 
pecados não estão sendo leves, mas gravíssimos. Neste tempo da Quaresma, devemos 
parar, fechar os olhos, e fazer um exame de consciência. Devemos ver aquilo que é 
Sagrado e que merece o nosso respeito, o nosso amor e a nossa devoção. É isso que 
Cristo quer de nós. É por isso que nós estamos aqui sendo catequizados. E Deus está 
mostrando o caminho e dizendo para nós filhinhos: “Olha este é o caminho, o caminho que 
precisa seguir, a estrada que precisa seguir, se não seguir esse caminho, vós filhos vão 
errar e se errar, vão sofrer, se continuar no erro, vão sofrer cada vez mais. Então filhos 
precisam se alertar, os alertas do Céu estão aí. Basta nós vermos que os nossos atos 
mostram para nós a existência de Deus, e o quanto são justas as coisas do Céu. Então, 
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temos que voltar a essa Justiça de Deus. Cada um vai colocar seu coração diante da 
Santíssima Trindade e pedir a Deus a graça da perseverança, da fé, e do amor 
sempre. 
 
Termino dizendo-vos novamente, que neste tempo de Quaresma ainda há uma 
esperança para cada um de vós se converter. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-
vos, Meus filhinhos queridos, para o vosso bem, para o Bem de cada um em 
particular. 
 
Abençoo a todos vós que estais aqui neste humilde lugar, e a todos que não puderam 
vir. 
 
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Àmen. 
 

Maria, Mãe da Bondade no  
Corgo da Igreja 

 
 
vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Mensagem 

 
 
 

 
 

Oração (Mês de Abril 07-04-2019) 
 
Pai que estás no Céu, que está na Terra e em todo lugar. Tu criaste o mundo, e tudo que 
nele existe, mas somente aos teus filhos destes vida à tua imagem e Semelhança, destes 
um coração para amar, uma alma para conduzir e ser luz diante da Luz Gloriosa que és 
Tu. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca e nos ensine a proclamar o 
Teu Santo Nome. Tu és o Mestre de todos os mestres, o Senhor de todos os senhores, o 
Rei do Céu, da Terra e de todos os corações! Tu és a Paz! Tu és a Vida! Tu és a Verdade! 
Tu és a Sabedoria! Tu és o Amor! Tu és a Luz para o mundo inteiro! Pai Santo, esteja 
presente em todos os corações e ajudai a todos os teus filhos nesta caminhada. Àmen. 
 

 
 

vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Oração 
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