AVISO
SETEMBRO

PRIMEIRO DOMINGO, dia 6.
Novamente a APARIÇÃO no local CORGO da IGREJA (S. Marcos da Serra)
(começa às 12h00)
São Miguel Arcanjo revelou hoje, dia 27 de Agosto, que no próximo Primeiro Domingo,
dia 6 de Setembro, haverá no Corgo da Igreja a aparição e revelação da mensagem da
Nossa Senhora, Mãe da BONDADE, ao vidente Fernando Pires, e haverá uma “GRANDE
SURPRESA”, para todas as pessoas que estiverem presentes no local das aparições,
CORGO da IGREJA, em São Marcos da SERRA. (ver mapa)
Devem CHEGAR antes das 11h30, de modo a se instalarem convenientemente, e
cumprindo as regras e ordens governamentais impostas a nível nacional.
Não será permitido o TOCAR nas imagens de JESUS e de NOSSA SENHORA, ou na
CRUZ, ou na IMAGEM do ANDOR da Nossa Senhora, etc.

POR FAVOR RESPEITEM.
NÃO será permitido a colocação de objectos (de qualquer tipo) junto das imagens de
Jesus e de Nossa Senhora, inclusive as flores.
Devem manter os vossos objectos junto de vocês, nos vossos lugares. As graças e
bênçãos divinas chegam a todos os lugares e a todas as pessoas presentes, segundo a
vontade de Deus.
NÃO será permitido o aglomerado de pessoas pelo que, ao chegar devem se
dispersar pelos lugares disponíveis na zona dos bancos e superior, mantendo as
devidas distâncias.
Não será permitido a permanência de pessoas junto da zona da frente, e para cima e
para baixo, devendo toda esta zona estar completamente livre e desimpedida para o
movimento exclusivo das pessoas responsáveis pelo apoio e acompanhamento ao
irmão Fernando Pires.

POR FAVOR CUMPRAM E RESPEITEM, e em SILÊNCIO.
As graças que Deus dá e dará a cada um no local, chegam ao coração e íntimo de cada
pessoa onde ela estiver.
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DEUS vê a TODOS e vê no íntimo de cada um, a intenção e necessidade com que está ali
presente.
Nos dias anteriores, que cada pessoa se prepare e procure realizar uma boa e profunda
CONFISSÃO, para que as graças que DEUS quer dar a cada pessoa, não encontrem
impedimentos para a sua “entrega”.
Devem TODOS vir devidamente preparados e equipados para se cumprirem as regras
e ordens governamentais impostas a nível nacional.
Em princípio não haverá a Santa Missa no local Corgo da Igreja, a menos que algum dos
grupos leve algum sacerdote e este possa celebrar a Santa Missa para todos os
presentes no local.
Novamente pedimos, CHEGUEM antes das 11h30, para que ao MEIO DIA (12h00), todos
estejam devidamente acomodados e em SILÊNCIO, e para não perturbarem os que
antecipadamente chegaram ao local e já estejam em oração interior, preparando-se
para o grande acontecimento da aparição da Nossa Senhora Mãe da BONDADE, ao
vidente Fernando Pires.

ATENÇÃO – AVISO
“AUTOCARROS”, cheguem TODOS antes das 11h30, e devidamente preparados para
se CUMPRIR as REGRAS e ordens governamentais impostas a nível nacional.

FALECEU
Padre MANUEL VIEIRA
(05-05-1922 a 05-07-2020) (98 anos)

Informamos a todos os Peregrinos Amigos da
N.S. Mãe da Bondade, que faleceu o Sr. Padre
Manuel Vieira, na madrugada do 1º DOMINGO
de JULHO (05-07-2020), no Hospital São
Bernardo em Setúbal.



Se desejar receber as Mensagens e Informações por email, subscreva aqui: FAZER_REGISTO

Ver fotografias em: FOTOGALERIA
 COMUNHÃO ESPIRITUAL – Folheto para IMPRIMIR _ ORAÇÃO-Comunhão Espiritual.PDF
 AVISO: Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS
 Em 2021, o 22º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, no local Corgo da Igreja, dia 16 de
Fevereiro, é a uma TERÇA-FEIRA. 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
 Rezem por todos os SACERDOTES que estão a ser PERSEGUIDOS, por acreditarem nas aparições.

 "Torno a dizer meus filhos, eu sou a Virgem Maria Mãe da Bondade, dizei a todos,
também aos sacerdotes, que desejo neste local uma capela em Minha Honra."
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