
 

© 2019 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 1 de 7 
www.MaeDaBondade.ORG    

 

 

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

 
 

Mensagem de 6 de OUTUBRO de 2019 

Meus filhinhos queridos, com grande alegria e amor em Meu Coração, Eu os acolho 
carinhosamente, nesta linda tarde de oração, de graça e de bêncãos. Vamos todos agradecer a 
Deus, a Jesus, ao Pai. Agradecer à Santíssima Trindade, por este momento em que nós 
estamos aqui reunidos, neste Lugar Sagrado, Corgo da Igreja. É um momento tão lindo! Tão 
especial! Tão belo, que edifica a nossa alma, que transforma a nossa vida, que faz com que cada 
um de nós seja instrumento digno, autêntico, merecedor e verdadeiro na Fé! 

Meus filhos, Deus é tão bom! O que poderia o mundo sem Deus? Nada! O que seria do homem 
sem Deus? Nada! É por isso que hoje nós buscamos cultivar com grande responsabilidade e 
alegria, este mérito nobre: A presença de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus presentes 
em nós. Principalmente em nosso coração, em nossa alma em nosso ser. 

Hoje meus filhos, nós estamos aqui neste lugar Santo, Corgo da Igreja, buscando uma das 
maiores riquezas da vida: A oração do Meu Santo Rosário! 

O mundo hoje, sente-se tão pobre diante de uma riqueza tão grande! Porque os homens não a 
valorizam mais! O próprio Jesus mostra claríssimo nas mensagens, o Evangelho. Será que o 
mundo vai ter consciência de viver a Fé? Será que quando Jesus estiver novamente diante dos 
homens, glorioso! Porque a glória Dele é eterna! Ele está conosco na Eucaristia! Mas, no 
momento em que Ele voltar, será que o mundo estará diante da fé e da Santidade? Será que 
os homens estarão preparados? O que nós muitas vezes esquecemos de meditar, de refletir, é que 
muitas vezes o homem baseia a sua vida no dia a dia, e esquece que esta tarde pode ser a 
última tarde da sua vida aqui na terra, da sua passagem aqui neste mundo! É por isso que 
cada dia mais, os homens se encontram despreparados. E a sede que o mundo tem da Justiça, 
cada dia é maior, mais necessária. 

É urgente a necessidade que o mundo tem de se converter, porque o sofrimento está aí a olhos 
vistos! Cada um pode sentir, cada um pode perceber que a única solução para o mundo é Deus. 

O homem meus filhos? Se destruiu diante da ganância, dos olhos, das mãos! Ele usou demais das 
coisas da terra e diante delas se escravizou, materializou, oprimiu, deprimiu, esqueceu de Deus, 
da vida de oração, do sustento fundamental da nossa alma: A Fé! E é por isso que hoje, Eu 
olho para o mundo e recorro ao Pai dizendo: Piedade Meu Pai pelo mundo! Por que o mundo 
não O conhece mais! Porque, são poucos aqueles que valorizam as coisas mais lindas da 
vida, mais nobres, mais autênticas, mais edificantes! Como Deus é bom meus filhos. Como 
Deus é Pai, como Deus é maravilhoso! Eu me sinto tão feliz quando Eu vos vejo aqui neste 
lugar Sagrado, diante das maravilhas do Senhor, das bênçãos do Senhor, alegres, contentes, 
com os vossos corações dignamente cercados de amor! Cheios de amor! Como Deus nos ama! E 
muitas vezes o homem se deixa dominar pelas coisas tão insignificantes: orgulho, inveja, 
soberba, ganância! Como é preciso mudar sua maneira de ser, de pensar de agir. Como é preciso 
que nós sejamos alguém especial para Deus, alguém capaz de amar a Deus sem medidas. De 
assumir as suas responsabilidades, de seguir o caminho amando, perdoando, sendo realmente 
aquilo que Deus quer, como Deus deseja ver a cada um de vós, cada dia mais fortes, sábios, 
serenos e verdadeiros. 
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Por isso, é tempo de luta, de busca! É tempo de descruzar os braços e lutar, lutar, e lutar! Nós 
não podemos cansar agora, meus filhos, porque o mundo já está tão perto do Triunfo, da vida 
plena que é Deus, todo Poder, todo Poderoso! Bem no silêncio dos vossos corações peçam a 
Jesus que os conduzam, que os protejam, que os iluminem, e os façam sábios, serenos e 
simples. Que valorizem as coisas mais belas deste mundo, mais lindas, mais autenticas! Eu estou 
convosco, meus filhinhos queridos, nesta grande luta! E na batalha Eu não deixarei, jamais 
sozinhos! Hei-de ajudá-los a vencer sempre! Por isso, hoje, Eu estou presente sempre no meio 
de vós, quando estais a rezar o Meu Santo Rosário, com o Meu Coração, cobrindo-os com o 
Meu Manto Sagrado, junto ao Meu Filho Jesus Cristo, dando-lhes mais força para orarem pela paz 
do mundo, principalmente pela paz da vossa nação, Portugal, que Eu tanto amo. 

Meus filhos queridos, o Meu maior desejo é ver o mundo cheio de Luz! Longe desta podridão de 
doenças, de misérias, de pobreza, de pecados! Por isso Eu confio e tenho plena certeza de que a 
vossa oração vai ajudar muito o mundo a vencer! O Triunfo do Meu Coração virá logo! Sabendo 
que muitos filhos lutaram por isto, deram seu sim, seu testemunho, seu exemplo de vida! 

Meus filhinhos queridos, Eu sei que a situação do mundo de hoje, é muito triste, mas, compreendo 
que a Misericórdia de Deus resgatará e salvará toda a face da terra. Só peço-lhes que orem pela 
paz, porque o mundo não está preparado para a guerra. 

Guerra meus filhos, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, é como dizer: tudo será destruído. O 
homem cresceu por demais na ciência, construiu coisas muito boas, mas também coisas terríveis. 

Se o mundo entrasse numa guerra, quantas pessoas que perderiam a sua alma, e quantas 
pessoas que esqueceriam do quanto a dor é grande! E por talvez se esquecerem, é que muitas 
vezes, no silêncio dos seus corações e no íntimo das suas almas, ainda não souberam fazer um 
apelo pela paz. 

Eu sei filhos, como Mãe de Deus, que a humanidade precisa de uma transformação. O 
materialismo tem corrompido o mundo. Hoje os homens, falam só no poder, no dinheiro, na 
ganância! Estão destruidas! Como disse Jesus: o ser humano está completamente oco de 
espiritualidade. É uma realidade que nós devemos saber enfrentá-lo com os nossos olhos postos 
em Deus, e trabalhando mais para salvar almas e corações que estão carentes do Triunfo do 
Coração de Maria. 

Eu meus filhos, não venho prever os acontecimentos, mas venho evitá-los, pedir a vossa 
oração, a vossa vida de penitência, de sacrifício. A solução do mundo não é a guerra, não é a 
destruição. A solução do mundo é a oração, é a paz. O que precisa ser mudado, é o coração do 
homem. O que faz o mundo viver diante de um terror de lágrimas, é a falta de estrutura básica 
espiritual, na vida de cada um. 

Meus filhos, torno a dizer novamente, o Rosário é a arma que mais vence a violência, a dor, a 
guerra, porque o Rosário vence aquele causador de tudo isso. 

Dizia Jesus que, quando o homem pega o Rosário e medita em seu coração as palavras de 
amor, o demónio vai ao chão! O poder do Santo Rosário é o que fará do mundo, um mundo 
edificado pelo amor de Deus. Então filhos, vamos consagrar a Deus a nossa vida de grande 
caminhante, orante o Santo Rosário, fiel aos mandamentos, ao Evangelho. Fiel a Deus Pai, ao 
Filho e ao Divino Espírito Santo à Santíssima Trindade. 

Antes de terminar meus filhos, não esqueceis neste mês, peço-vos que coloqueis já nas vossas 
casas, uma imagem do Menino Jesus, como se quisésseis lembrar já o seu nascimento. 

Eu vou abençoar, a todos os filhos, a todos os corações aqui presente neste lugar Santo! 
Hoje receberam do Céu esse lindo catecismo de como vivenciar o amor em sua vida. Eu tenho 
certeza de que, a partir de hoje, vivenciarão cada vez mais o amor a Deus. Eu tenho certeza 
plena, como Mãe de Deus, e vossa Mãe, que se empenharão cada vez mais para conhecer 
esse amor de Deus. 

Quando a criança começa a falar, uma das primeiras riquezas de sua vida é quando diz “pai” ou 
“mãe”! 

Dessa forma ela reflete o amor que recebe dos pais. Assim é também quem conhece 
verdadeiramente o amor de Deus, jamais se esquece de dizer “Pai”, “Pai do Céu!” 
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Meus filhos, o amor que Deus tem por nós é tudo que temos na vida. É por isso que hoje temos 
muitos aniversariantes que estão felizes em poder agradecer a Deus pela vida, pelo dom de estar 
aqui, pelo dom de servir ao Céu, pelo dom de ter uma missão. Que Deus Espírito Santo lhes 
ilumine sempre. 

Que a Santíssima Trindade – o Pai, o Filho e o Espírito Santo – abençoe a cada coração e 
conceda a cada um a graça que veio buscar aqui neste lugar Santo Corgo da Igreja. 

Que a vossa cura total, quanto do Corpo e da alma. 

Deste lugar, Sagrado, Corgo da Igreja, a todos vos abençoo. 

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 

 

 

Mensagem (irmão Fernando Pires 06/10/2019) 
Meus queridos irmãos e irmãs de todo o mundo. 

Com ajuda dos três Arcanjos, eu estou muito feliz de poder compartilhar convosco nesta tarde e 
de compartilhar com todas as lindas mensagens que a Mãe do Céu nos tem trazido e algumas 
trazido pelos Arcanjos, durante todos estes vinte anos. 

Ela vem até nós quando mais necessitamos quando temos algum problema. 

Ela também vem para nos tirar deste caminho cego no qual estamos caminhando. Através destas 
aparições neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, realmente vai ser um ponto de  mudança para a 
humanidade, para a Igreja e para as famílias do mundo inteiro. E quando eu digo meus irmãos e 
irmãs que estamos num momento de mudança eu quero dizer com isto: ou nós vamos caminhar no 
caminho de Deus, ou vamos caminhar no caminho do mundo? Nossa Mãe da Bondade esta-nos 
alertar para que decidamos por Deus, é Nele que está a nossa paz, e não no mundo. Por isso 
devemos nos decidir por Deus, aceitar estes tesouros porque são eternos. Nós estamos neste 
mundo apenas como peregrinos. Devemos nos decidir a caminhar no caminho correto. 

Nós irmãos e irmãs viemos aqui neste lugar Sagrado Corgo da igreja, para nos entregarmos a 
Nossa Mãe do Céu em seus braços. Entregar os nossos problemas, desejos e todas as nossas 
necessidades. Ela intercede e reza diante de Seu Filho Jesus Cristo por todos nós. Ela meus 
irmãos, Nossa Mãe do Céu nos deu muitas mensagens. Eu gostaria falar convosco as mais 
importantes aonde Ela diz: paz, conversão, oração, jejum e penitência, forte na fé, amor, Eucaristia, 
perdão, confição, e uma mensagem de esperança. Estas são as mensagens meus irmãos mais 
importantes que a Nossa Mãe do Céu tem dado para nós, para que possamos entendê-las e que 
possamos vivê-las, e que muitos de nós, não temos ligado muito. 

Irmãos, a Nossa Mãe vem até nós porque Ela quer levantar esta humanidade pecadora. Ela 
preocupa muito com a nossa salvação. 

Numa das mensagens Ela falou-nos, que estava conosco, para ajudar-nos, que a paz retorne. Ela 
precisa muito de nós para poder realizar a paz. Para nós decidamos pelo pelo bem e lutarmos 
contra o mal e contra o pecado. 

Nossa Mãe da Bondade, irmãos fala de maneira simples, para nós compreendermos o que Ela 
quer. Ela repete tantas vezes, Ela não se cansa de repetir, sempre as mesmas coisas: Quantas 
vezes falaram, com os vossos filhos: sejam bons, estudem, trabalhem. Assim que nossa Mãe do 
Céu quer conosco. 

Quando a Nossa Mãe do Céu manda-nos, para lermos uma mensagem atrasada, é um novo 
convite para cada um de nós. É porque algo não vai bem para nós, está-nos despertando outra 
vez. Ela irmãos e irmãs nos pede muito que voltemos a confissão mensal, que façamos 
adoração do Santíssimo Sacramento e veneremos a Santa Cruz. Especialmente Ela pede que 
os sacerdotes organizem Adorações Eucarísticas em suas paróquias. 

https://youtu.be/ENyQE-_Ujhs
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Ela nos chama a rezar o Santo Rosário nas paróquias. E que leiam a Sagrada Escritura antes de 
começarem a rezarem o Santo Rosário. Que perdoemos e amemos uns aos outros. Porque 
irmãos irmãs, sem o perdão não podemos nos curar espiritualmente. Nós devemos aprender como 
perdoar. Por isso Nossa Mãe do Céu nos chama tanto ao perdão. 

Meus irmãos, por todo o mal que tenhamos feito, peçamos perdão a Deus e à Santíssima 
Virgem Maria, que Ela nos dará. Devemos sempre olhar em frente. Pensamos frequentemente 
que cada instante da nossa vida, Nossa Mãe do Céu nos vê, escuta-nos, quer dizer, quando 
fazemos o mal, mas também nos vê quando praticamos o bem. 

Irmãos, quero pedir-vos, como Nossa Mãe do Céu nos pediu, devemos rezar muito pelos 
sacerdotes, muitos deles não seguem o caminho que Deus pede. 

Irmãos agora mudando de assunto, lembram-se quando disse o Santo João II: Estamos agora 
diante do maior confronto histórico que a humanidade jamais atravessou. Não creio que 
grandes círculos da sociedade americana ou grandes círculos da comunidade cristã percebam isso 
completamente. Estamos agora a travar o confronto final entre a Igreja e a anti-Igreja, do 
Evangelho contra o anti-Evangelho. Temos de estar preparados para sofrer grandes provações 
num futuro não muito distante, provações que requerem a prontidão para abdicar até mesmo das 
nossas vidas e uma entrega total de nós mesmo a Cristo e por Cristo. Através das vossas e das 
minhas orações, é possível aliviar esta tribulação, mas já não é possível evitá-la - Quantas vezes 
a renovação da Igreja proveio do sangue? 

Meus irmãos, os Arcanjos confirmam que é verdade que o nosso Santo João Paulo II, falou. Nesse 
últimos 50 anos, a demolição foi gradual, eles, os católicos modernistas, que seguem as modas 
do mundo, e os eclesiásticos mascarados, lobos em pele de cordeiro, foram minando e implodindo 
gradativamente os alicerces da autêntica fé católica. Acabaram com a verdadeira Santa Missa 
Tridentina, suprimiram as batinas e os hábitos Santos; banalizaram a Sagrada Eucaristia 
com a comunhão na mão e em pé; profanaram esse Santíssimo Sacramento com a 
instituição de ministros extraordinários da Eucaristia; aboliram o uso da patena; eliminaram 
os presbitérios, abarrotando de leigos e leigas os altares; fizeram os sacerdotes darem as 
costas para o Salvador e Redentor da humanidade; arrancaram o Trono (sacrários) com o 
Rei do centro, da Sua casa Igrejas; ignoram lúcifer e os demónios, afirmando que eles nunca 
existiram - com essa atitude invalidam as santas palavras de Jesus no Evangelho; também a 
grande maioria dos bispos, em todo o mundo, não nomeia mais sacerdotes exorcistas em suas 
dioceses, como seria seu dever; e por quê? Não acreditam!; muitos fechavam, o purgatório e o 
inferno, dizendo que ele não existe; Agora, por último, querem abolir a palavra Pecado, se fosse 
possível, da própria condenação da Sagrada Escritura. Agora, os casais podem casar, divorciar e 
recasar. 

Irmãos e irmãs, após todas essas acções apóstatas, profanadoras e hereges, eles de maneira 
orgulhosa e hipócrita vêm a público afirmar que os católicos conservadores que defendem a 
tradição da Igreja estão errados!? 

Oremos e vigiemos irmãos e irmãs para não cairmos no erro destes homens ímpios, 
dominados por satanás, que buscam sepultar o autêntico catolicismo, com sua doutrina, dogmas 
e tradição herdados dos apóstolos, mártires, Santos doutores e santos papas da Igreja de Cristo. 

Irmãos, para nós mantermos no caminho de Deus, firmes na fé e verdade, durante a crise atual da 
Igreja, nós simplesmente precisamos seguir o ensinamento de São Paulo, mantendo a tradição, 
sempre ensinada e defendida pelos Santos, Doutores e Papas.   

Assim, irmãos ficaremos firmes e conservemos os ensinamentos que nós aprendemos, seja por 
palavras, seja por mensagem. 

Numa das mensagens da Nossa Mãe do Céu, Ele disse-nos irmãos: satanás se infiltrará nas 
nossas casas, até mesmo nas Igrejas de tal modo que haverá cardeais contra cardeais, e bispos 
contra bispos, e sacerdotes contra sacerdotes, por causa de guerras de poder. 

Serão desprezados os sacerdotes que me veneram nas minhas aparições. Haverá vandalismo 
nas Igrejas. 

E isto irmãos, infelizmente temos visto hoje dentro do Vaticano e nas Igrejas? 



 

© 2019 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 5 de 7 
www.MaeDaBondade.ORG    

Também vale a pena irmãos, lembrar as palavras do nosso Papa Francisco num dos seus 
discurso; alerta todos os cristãos do mundo inteiro: “Estamos no fim dos tempos, pede-nos para 
estarmos preparados para o apocalipse”. 

Ele disse que as escrituras Bíblicas referentes aos últimos dias faz referências à guerra, fome e 
catástrofes cósmicas, todas as quais têm sido bastante evidentes nos últimos anos. 

O nosso Papa Francisco disse que era incapaz de afirmar quando o mundo iria acabar e 
aconselhou-nos, que não devemos especular ou tentar adivinhar quando o apocalipse iria chegar. 
Disse tambem que a tentativa de descobrir detalhes sobre o futuro a partir de fontes tais como 
horóscopos, só serviria para distrair os cristãos de se concentrar no julgamento final, que segundo 
ele deveria ser a sua principal preocupação nestes tempos de desespero. Somos chamados a viver 
o presente, mas sempre prontos para atender a Deus sempre. Disse também, que, no fim do 
mundo, o poder do sacrifício e redenção de Jesus governaria o mundo e seria a única fonte de 
estabilidade em meio a um mundo trágico e altamente caótico. 

Em nossos dias, concluiu ele, não há falta de desastres naturais e morais, bem como as 
adversidades de todo tipo. O Senhor nos diz que tudo passa e só Ele e Sua Palavra permanecerá 
como uma Luz para orientar e fortalecer os nossos passos. 

Muitos querem prever o futuro do mundo! Isso não existe irmãos. Ninguém garante que o mundo 
vai acabar, o mundo só vai acabar quando Deus quiser, Ele é o nosso Criador e é Ele quem 
decide, não somos nós que decidimos. Sinceramente, irmãos e irmãs, não  acreditemos! 

De acordo com os nossos conhecimentos católicos o mundo não tem data para acabar, o que Deus 
diz na Bíblia Sagrada, é que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos Céus, nem o Filho, 
senão o Pai. 

Mas devemos estar preparados, meus irmãos para esse dia. Acreditemos que este dia o mundo 
passará por uma grande transformação. Tenhamos Fé e acreditemos sempre em Deus. Peçamos a 
Deus, que o nosso mundo melhore. Não liguemos a previsões pessimistas. Se o mundo sofrer uma 
transformação drásticas, devemos rezar e nos dar as mãos uns aos outros. 

Meus irmãos e irmãs do mundo inteiro, quero pedir-vos, que rezeis por mim a fim de que eu fique 
mais tempos perto de vós neste mundo, em qualquer momento posso partir deste mundo. Quero 
ainda corresponder às Graças de Nossa Senhora, Mãe da Bondade, tal como Ela quer, para 
que eu tenha mais espirito de sacrifício e oração, para que a minha felicidade seja somente o 
“Amor a Deus”, fazendo o bem às almas e aceitar com alegria tudo o que Deus me enviar, seja 
bom ou desagradável, sem ter em conta os meus desejos, seja o que Ele quer. 

Orai por mim irmãos e eu vou orar por todos vós. Peço-vos também que deis graças a Deus por 
Ele ter-vos conduzido até aqui a este lugar Santo, Corgo da Igreja, e pelo facto de terem tido 
esta oportunidade de rezar o Santo Rosário e de estar mais perto de Nossa Mãe do Céu. 

Meus irmãos, a muito tempo ando por dizer a vós, sei que muitos irmãos falam que eu não tenho 
nenhum diretor espiritual, quero dizer-vos tenho quatro diretores espirituais, três estão aqui 
perto de mim, são os Arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, eu me sinto totalmente e realmente 
dirigido por eles. O quarto está aqui na terra, é um sacerdote mariano tão ungido, que também 
tem ajudado muito na minha vida espiritual. Para ficar tudo exclarecido quanto ao meu diretor 
espiritual. 

Antes de terminar, queria agradecer novamente aos meus três Arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel 
que me orientaram nesta mensagem. 

Saibamos irmãos que estamos aqui neste lugar Sagrado, Corgo da Igreja, unidos a Santíssima 
Virgem Maria, Mãe da Bondade. 

Ela com o Seu Manto Sagrado, nos protegerá sempre. 

Um abraço a todos e que Deus nos abençoe e nos proteja a todos nós. 

O irmão em Cristo, Maria e José 

Fernando Pires 

vídeo Mensagem do Pires no local Corgo da Igreja _ MaedaBondadeTV  

 

https://youtu.be/4lHS0y4FrWg
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Poema concedido pelos Arcanjos, no final da oração do Santo Rosário 

 

Ó Mãe da Bondade 

num lugar simples e humilde, 

apareces-Te, aos Teus Filhos, 

muito rico de amor, numa região montanhosa 

a onde a natureza, Deus abencoou, 

era tarde de primavera os sinos tocarão Glória e Louvor 

o Céu então anunciava 

que ali chegava a Mãe do Senhor, a Mãe da Bondade, 
Avé, avé, avé Maria 
Avé, avé, avé Maria 

Avé Maria, Avé Maria, Mãe da Bondade, 

seja bem vinda neste Lugar Sagrado Corgo da Igreja, 

Seus Filhos abraçam-Te. 

Estou vendo uma linda mulher 

era Nossa Mãe do Céu, que ali chegou, 

rodeada de pombas brancas, 

trazendo as mensagens do Céu para nós. 

A Mãe nos ensina a viver o amor e o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Avé Maria, Avé Maria 
Avé Maria, Avé Maria 

Avé Maria, Mãe da Bondade, 

seja benvinda neste Lugar Sagrado Corgo da Igreja, 

Seus Filhos abraçam-Te. 

Para esta maravilha tem uma explicação 

a misericórdia Divina no meio do povo, em tribulação, 

a Mãe de Jesus vem em nosso auxílio 

e pede uma capela e muita oração, 

Jesus é nossa vitória, triunfo do nosso coração. 
Avé Maria, Avé Maria 
Avé Maria, Avé Maria 

Avé Maria, Mãe da Bondade, 

seja benvinda neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, 

seja benvinda Mãe de Jesus, 

neste humilde Lugar Sagrado Corgo da Igreja. 

Dai por piedade 

A Paz ao mundo inteiro. 
Avé Maria, Avé Maria 
Avé Maria, Avé Maria 

 

 

vídeo Poema Arcanjos no local Corgo da Igreja _ MaedaBondadeTV  

https://youtu.be/fdMQKQc1HJ4
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Oração do mês de Outubro (06-10-2019) 

 

Meu Pai Eterno, em nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, peço Vossa proteção aos 
terríveis perigos morais que ameaçam o mundo, contra a perseguição que está sendo 
tramada pelas forças mundiais contra as nações inocentes. 

Ciente da minha própria fraqueza humana, voluntariamente me coloco, de corpo e alma, 
este dia e para sempre, sob a Vossa solicitude e proteção. 

Consagro-Vos o meu corpo, com todos os seus membros, e peço-Vos que me ajudeis a 
nunca o usar como uma ocasião de pecado para os outros. Ajudai-me a lembrar-me de 
que o meu corpo é “Templo do Espírito Santo,” que devo usar segundo a Santa Vontade 
de Deus para minha salvação e a dos outros. 

Por favor, dai a Vossos torturados filhos a força, para suportarem tais sofrimentos em 
expiação pelos pecados do mundo, através de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Consagro-Vos a minha alma, e peço-Vos, que me guardeis e me leveis com segurança 
para casa, que é o Céu, por toda a eternidade. 

Àmen 

vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Oração 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 AVISO:   Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS 
 

 Em 2020, o 21º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, 
no local Corgo da Igreja, dia 16 de Fevereiro, é a um DOMINGO. Comecem a preparar 
os vossos grupos para esta grande festa anual. 

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

https://youtu.be/scMaDu2ixZ0
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

