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Mensagem de Nossa Senhora, Mãe da Bondade 
Local “Corgo da Igreja”, S. Marcos da Serra (1º Domingo de cada mês) 

 

Mensagem de 2 de JUNHO de 2019 

Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Miguel, vos falo hoje, rezem, rezem, rezem muito o Santo 
Rosário. Para não acontecer aquilo que aconteceu dentro do autocarro, no passado domingo, dia 
da vossa peregrinação a Fátima. 

Irmãos, agora quando partirem para uma peregrinação, façam uma bênção exterior e interior 
das viaturas, com a água benta exorcizada. 

Meus irmãos e irmãs, devem saber que satanás existe, sei que na alta hierarquia católica, há 
Cardeais, Bispos e Sacerdotes que não acreditam em satanás. Satanás irmãos se infiltrou 
dentro da Igreja de tal modo que ele fez discórdia entre Cardeais contra Cardeais, Bispos contra 
Bispos, Sacerdotes contra Sacerdotes. Irmãos, mesmo agora, ele está começando a perder seu 
poder e tornou-se muito agressivo. Ele está destruindo casamentos, criando divisão entre irmãos e 
é ele o responsável por obsessões, assassinatos, acidentes nos trabalhos e nas viaturas. Ele 
também, arma ciladas, tenta dividir os videntes, semear a discórdia entre vós, tenta confundi-
los, para que vós se odeiem e se abandonem a Jesus e Maria. 

Devem irmãos se proteger contra ele, com objetos benzidos. Coloquem, nos vossos pescoços, 
nos vossos pulsos em vossas casas e renovem o uso da água benta. 

Antes de transmitir a mensagem da Nossa Mãe do Céu ao nosso irmão Fernando, Eu Miguel vos 
abençoo a todos em Nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. 

Amem. Miguel 

Mensagem Nossa Senhora Mãe da Bondade 

Meus queridos filhos, tudo que o Meu Arcanjo Miguel disse, é verdade. Ainda reforço mais, há 
um inimigo que é contra Igreja a maçonaria, com sua tática enganadora, trabalha ás ocultas 
para destruir Minha Igreja. Sabei, meus filhos, não há salvação para os que fazem parte da 
maçonaria, pois eles são os seguidores de Lúcifer. 

Filhos esta infiltração maçónica no interior da Igreja já vos tinha sido profetizada por Mim na 
Cova de Iria em Fátima, quando vos anunciei que satanás se introduziria até o vértice da Igreja. 
Por isso que muitos filhos se afastam hoje em dia da verdadeira fé, cumprindo-se assim a 
profecia que vos fiz na Cova de Iria: Virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé. 
Ora, a perda da fé é apostasia. A maçonaria age de modo astucioso e diabólico para conduzir 
todos à apostasia. 

Todos filhos, sabem, que um católico, consciente da sua fé e que celebra a Eucaristia, desejam a 
salvação, a obterão servindo apenas a Deus e não a satanás. 
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Meus filhinhos queridos, é uma alegria nós estarmos num mês de muita proteção. Na presença 
linda do Sagrado Coração de Jesus. Será que vós filhos ainda não se despertaram para isso? 
Filhos quando a dor é demais, o sofrimento é excessivo. Sentindo o tamanho da dor, das nações, o 
Sagrado Coração de Jesus tem colocado as suas mãos poderosas sobre elas. E vós filhos 
vão continuar pedindo por estas nações. Que Jesus traga toda a Luz necessária. Que Ele traga 
até o Santo Exorcismo. Que Ele traga a unção do Seu Coração Sagrado. 

Meus filhos no dia vinte, é um dia Sagrado, neste dia Santo, nesta linda festa em honra ao 
Corpo de Cristo, em honra do Sangue de Cristo, temos de procurar nos voltar ao Pai. Fazer 
esse ato de reflexão. Este é um dia de adoração a Jesus. 

Vamos fazer um minuto de adoração! 

Vamos fechar os olhos para o mundo, abrir o coração para Jesus, pedir ao Espírito Santo que 
seja a Arca do Amor da nossa vida, a Arca da Aliança da nossa vida fraterna. Cada um vai adorar 
Jesus no silêncio do seu coração. Nesse momento de adoração vão pedir a Jesus para 
iluminar o mundo, para ser a Luz do mundo. Vai pedir que os filhos se despertem! 

O ser humano não tem tanta fome de pão da terra? Que ele tenha também fome do Pão da 
Justiça, que é Deus! O único que pode promover um mundo de igualdade e de fraternidade é 
esse Pão de Cristo, esse Pão que é a Ceia maior; o banquete maior. 

Filhos, a hóstia é um pedacinho de pão tão simples, mais ali está o Rei de todos os reis, a Glória 
de todas as glórias, o Poder de todos o poder! Precisamos aproximar mais de Jesus, adorar 
mais a Jesus! Eu fico muito feliz, porque a Igreja celebra este dia com tanta festa, com tanta 
alegria. É o povo de Deus transmitindo esse fervor, esse agradecimento, essa homenagem. 
Filhos precisamos de mais amor ainda, tanto em nossos gestos quanto em nossas palavras, 
atitudes e ações. Precisamos amar mais esse Cordeiro de Deus, nos aproximarmos mais 
desse Cordeiro de Deus. Às vezes, as pessoas passam o tempo de sua vida, os meses, os anos, 
e as datas, festejando apenas as comemorações do mundo e que se esquecem do Cordeiro de 
Deus, do Cristo. 

Cristo filhos, é o grande Presente! 

Este é o momento de pensarmos no Natal e na Ressurreição. Este é o momento de pensarmos 
um pouquinho na Paixão de Jesus e em Sua Misericórdia. É preciso pensar, nestes tempos de 
hoje, na arca belíssima que é a Santíssima Trindade sobre o mundo, no Divino Pai Eterno 
abençoando toda a humanidade. 

Precisamos pedir sempre que não nos falte amor. Que não nos falte a Eucaristia. Que não nos 
falte alegria no coração para receber esse banquete. 

Vejo muitos filhos hoje, não conseguem mais viver Jesus Eucarístico. Isso é uma bênção! Essa 
vivência com Cristo é a vivência da cura! Vós filhos que caminha com Jesus, que recebe a 
Santa Comunhão tem de ter uma vida de mais silêncio, de mais oração, de mais amor. Tem 
de deixar esse mundo das intrigas, dos julgamentos, das pequenas migalhas, e se aproximar do 
Grande Banquete! Pense no que é Jesus para nós! Pense naquela grande mesa farta, pense no 
Grande Alimento. Esse Grande Alimento Santo é para alimentar nossa vida Santa. 

O que Deus vai dizer para vós no domingo da Santíssima Trindade? Vós são um pedacinho de 
Deus. Ele vive em nós! Quem recebe a Santa Comunhão, recebe Cristo, que passa a viver em 
nós! Estão é Deus em nós! É Deus no meio de nós! Deus está conosco! Deus está em nosso 
Coração! Nós temos essa bênção, nós temos esse Céu que nos abençoa, que nos ilumina, que 
nos guarda. Já estamos respirando hoje o ar desse dia de festa, desse grande banquete, desse 
dia Santo. 

Filhos estou sempre a repetir sempre a mesma coisa, hoje quero novamente falar-vos sobre 
perseverança, durante os momentos difíceis da vida ou nos momentos de crises. Meus filhos, é 
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neste momento que a vossa relação Comigo e com Meu Filho Jesus tem a maior 
importância. Não meus filhos esqueçais quando estiverem em situação de exaustão humana ou 
em momentos de grande revolta, incluindo momentos de doença. Infelizmente muitos filhos, se 
esquecem que Eu estou com elas e que desejo dirigi-las durante a crise e as dores de 
doença. Eu compreendo meus filhos. Quando uma doença muda abruptamente, ou quando 
fisicamente não vos sentis bem, é por vezes difícil um filho lembrar-se que é preciso colocar a 
fé em prática. Se estiverdes a viver a vida de um discípulo de Cristo, esta posição não será algo 
de novo. Nesses momentos, o Meu Filho Jesus manda-vos um dilúvio de graças. Deveis 
sempre perguntar-vos o que é que Jesus vos quer mostrar através de uma tragédia ou de uma 
doença. 

Meus filhos queridos, Eu não estou a procurar dizer-vos que o vosso Deus é um Ser frio e severo. 
Pelo contrário o vosso Deus ama-vos e é Ele que tudo dirige, intervindo muitas vezes para vos 
salvar da loucura dos vossos erros e do vosso pecado. 

Hoje em dia, o que é frequente, é os filhos culparem Deus nos vossos inúmeros problemas e 
provações. Utilizam os frutos do pecado para justificarem a vossa recusa de seguirem meu 
Filho Jesus. 

Meus filhos, não foi o Meu Filho que enviou as trevas para o vosso mundo. Fostes vós, através 
do vosso pecado e da vossa recusa em servir o Meu Filho Jesus. Meus filhos, quero que deixei 
de culpar o vosso Deus pelos vossos desaires. Também não deixeis que outros filhos 
continuem a pensar assim. Defendei o Meu Filho Jesus. E defendei os sacerdotes e religiosas. 
Presiso que cada um de vós, sem excepção, volte os vossos olhos para o céu e aceite servir o 
Meu Filho Jesus, durante o resto da vossa vida. Mostra-vos doceis e deixai que Jesus vos 
conduza. Será assim que muitos filhos obterão alegria e conforto nas vossas vidas. Isto vai 
acontecer, meus filhinhos queridos. Os tempos presentes escapam às trevas e, a partir de agora, 
o Meu Filho Jesus, fará do mundo aquilo que Ele quer. Deveis assegurar-vos que isto se passe 
no canto do mundo que é o vosso. Estão prontos para caminhar com o Meu Filho? Eu estou a 
chamar-vos, Meu Filho. Não percam mais tempo. 

Meus filhos, quero prevenir-vos mais uma vez, de um perigo que ameaça fazer travar o vosso 
renovamento espiritual. O vosso inimigo procura desviar-vos do caminho, seduzindo-vos com 
os prazeres do mundo. Quero que rezais meus filhos, para conseguirem discernirem quando 
estiverem perante uma encruzilhada no vosso caminho, sejam em relação com vosso modo de 
vida, ou com a vossa vida familiar. Devo dizer-vos que quero proteger-vos. Esses ataques meus 
filhos, podem ser disfarçados como sendo alguma coisa de bom, mas nunca sereis enganados 
se consultardes Jesus e se rezardes o Meu Santo Rosário, para manter o vosso 
discernimento. Conseguis ver, meus filhos, porque é que a vossa Mãe vos implora que rezei com 
determinação? Se não rezardes com regularidade, dareis ao inimigo espaço para trabalhar e, 
aos poucos, ireis mover-vos para fora do vosso caminho. Ficai atentos, e, acima de tudo, 
vigilantes em relação aos objetivos de oração do Santo Rosário. A vossa Mãe guia-vos e 
protege-vos cada vez mais. 

Termino abençoando de todo o Meu Coração a todos vós e os pedidos que estão fazendo a 
Jesus. Quero colocar esses pedidos no Coração do Meu Amado Filho, para que Ele traga a 
graça a cada filho aqui presente neste lugar Santo, Corgo da Igreja. Para que Jesus conceda 
graças às famílias, as crianças, aos jovens, à Santa Igreja, aos missionários. Desejo que 
continuem firmes na missão, com fé, amor e confiança. 

Essa bênção é para os doentes. Que Jesus cure as suas enfermidades, restaure as suas 
forças e lhes dê a aceitação da sua cruz. 

Permaneçam sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade no Corgo da Igreja 

vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Mensagem 

https://youtu.be/3CIRucUZDMI
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Mês de Junho (02-06-2019) 

Salmo nº7 

Irmãos e irmãs, hoje em vez de ler-mos uma oração, vamos ler o salmo 7 é um dos mais 
poderosos da Bíblia, e pode ser rezado para afastar a inveja, os inimigos ocultos, as pessoas que 
interferem negativamente na nossa relação amorosa. Este salmo ajuda também a desmascarar as 
mentiras, fazendo ao de cima a verdade e a pureza. Este salmo também é muito eficaz nas 
situações de aflição em que precisamos de auxílio imediato. 

 

Salmo 7 (oração de um justo perseguido) 

Senhor meu Deus, em Ti confio; 

Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me; Para que ele não arrebate a minha alma, 
como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. 

Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. 

Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa). 

Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a 
pó a minha glória. 

Levanta-te, Senhor, na Tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por 
mim para o juízo que ordenaste. 

Assim Te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas. 

O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, Conforme a minha justiça e conforme a integridade 
que há em mim. 

Tenha já fim a malícia dos impios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, o justo Deus, provas os 
corações e os rins. 

O meu estudo é de Deus, que salva os retos de coração. 

Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. 

Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está 
aparelhado. 

E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os 
perseguidores. 

Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produzio mentiras. 

Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. 

A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. 

Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor 
Altíssimo. 

 

vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Oração 

 

  

https://youtu.be/vp1dYBzBfZo
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Ocorrência inesperada no autocarro do Algarve, em 
peregrinação a Fátima, no dia 26-05-2019. 

Como já foi revelado aos que estiveram presentes e participaram na peregrinação a Fátima, no 
passado dia 26 de Maio, houve uma ocorrência inesperada dentro do autocarro que saiu do 
Algarve em direcção ao Santuário de Fátima. 

O acontecimento inesperado ocorreu pouco depois das 8 horas da manhã, após o autocarro ter 
entrado na autoestrada, e o grupo de pessoas no interior do autocarro ter iniciado a recitação do 
Santo Terço do Rosário. 

O irmão Fernando Pires, como todos devem saber, pela graça divina recebida desde 1998, tem a 
capacidade da locução e percepção espiritual da presença dos Santos Anjos, bem como da 
presença dos demónios, de satanás. 

Assim que o grupo dentro do autocarro começou a recitação do Santo Terço, o irmão Pires sentiu 
que algo de negativo se passava, e desde o seu lugar, virou-se para trás e viu a satanás que 
saía da bagageira interior por cima dos assentos da zona traseira, iniciando o avanço pelo 
corredor do autocarro com o propósito de ir para a frente, para a zona do motorista, para que algo 
de mau acontecesse, mas o irmão Pires com o seu terço na mão, de imediato lhe barra o 
caminho, interrogando-o sobre o que estava ali a fazer, e impediu-o de passar, o que fez com 
que satanás na sua fúria, lhe atirasse algo como uma bola de fogo, a qual o irmão Pires travou 
com a sua mão com o Santo Terço, sentindo de imediato na mão algo como uma queimadura, e 
chamou de imediato pela ajuda e intercessão do Santo Arcanjo Miguel, que o assistiu de 
imediato com o seu poder Divino, expulsando a satanás, e colocando a sua santa mão na mão do 
Pires, protegendo-o do mal lançado contra ele. 

O Santo Terço que estava na mão do Pires, com tal fenómeno, no momento da intervenção do 
Pires para deter a bola de fogo, arrebenta em várias partes parcialmente queimadas que 
saltaram para diversos sítios do autocarro, facto testemunhado por todos os ocupantes que se 
encontravam no interior do autocarro, ficando a sua mão com manchas pretas como se tivesse 
pegado em carvão, mas sem qualquer queimadura, graça Divina dada pela intervenção de 
São Miguel Arcanjo. 

De imediato deram ordem ao motorista para parar o autocarro, e de seguida, São Miguel Arcanjo 
chamou o irmão Pires para a zona de trás, e explicou-lhe como devem a partir de agora, benzer 
com água benta exorcizada, o exterior e interior do autocarro e as pessoas dentro dele, de modo 
a se protegerem em todas as viagens de peregrinação aos santuários Marianos, 
nomeadamente Fátima e Mãe da Bondade, das maldades e ciladas de satanás. 

A bênção deve de ser feita sempre que o autocarro pare, para entrar mais passageiros. 

Como nos recomenda São Miguel Arcanjo na sua mensagem, “agora quando partirem para uma 
peregrinação, façam uma bênção exterior e interior das viaturas, com a água benta 
exorcizada”. É recomendado para todas as pessoas, para todas as viaturas. 

Irmãos, Deus permitiu este acontecimento, para que fosse testemunhado, e haja consciência de 
que devem saber que satanás existe, e como nos foi revelado, mesmo agora, ele está 
começando a perder seu poder e tornou-se muito agressivo. Ele é o responsável por acidentes 
nos trabalhos e nas viaturas. 

Devem irmãos se proteger contra ele, com objectos benzidos. Coloquem, nos vossos 
pescoços, nos vossos pulsos em vossas casas (e viaturas) e renovem o uso da água benta 
exorcizada. 
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Fotos do Terço, após a ocorrência. 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

AVISO:   Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS 
 

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

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade_Agua%20Benta_Carros_Autocarros_.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

