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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 FEVEREIRO de 2020 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

Meus filhos queridos no dia 16 Fevereiro, vão comemorar os vinte um anos na Minha 

primeira aparição aqui no Corgo da Igreja. 

 

Preparai-vos bem os vossos corações para minha Festa. 

 

Quero que neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, continueis a rezar e venerar o Meu 

Nome, Mãe da Bondade, não permitais meus filhinhos queridos que os façam 

desaparecer deste lugar Sagrado, algo tão grandioso. 

 

Eu diria às autoridades eclesiásticas, a quem compete aprovar ou não essas mensagens, 

que já duram vários anos, o que disse Gamaliel, nos Atos dos Apostolos: “se a obra for 

dos homens, ela acabará por si mesma; mas se for de Deus, nenhuma força do 

mundo poderá acabar com ela. Filhos não precisa as palavras Gamaliel, foi Deus que 

escolheu este lugar, gosto deste lugar, e quero continuar a manifestar-Me neste lugar, 

porque Deus assim o quis, para converter o mundo inteiro. 

 

Filhos queridos, deveis saber que sem a oração não podeis ter paz, por isso rezai, rezai, 

rezai muito. 

 

Mais uma vez vos digo que o mundo está cada vez mais á beira de uma grande 

catástrofe. 

 

Continuai a rezar pelos cardeais, bispos e sacerdotes. Que, hoje muito afligem o Meu 

Coração os escândalos causados por eles. Querem seguir o seu próprio caminho sem 
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ouvir o Santo Padre, Papa Francisco. É muito triste meus filhos, mas é verdade, se não 

houver obediência ao Santo Padre por parte dos cardeais, bispos e sacerdotes, a Santa 

Igreja poderá perder a fé. É preciso que as verdades sejam esclarecidas. Aqui em 

Portugal e no mundo inteiro, é grande o número de pastores que não guiam os seus 

rebanhos com amor e fidelidade. 

 

Hoje, o Meu Filho, o Papa Francisco, sofre pela traição e abandono de muitos, mesmo 

aqueles mais próximo Dele, desobedecem-lhe e hostilizam-no com frequência. Só 

vós, meus filhos queridos, com as vossas oracões podereis me ajudar. O inimigo procura 

por todos os meios, para destruir os meus planos. 

 

Filhos, não Me vou alongar mais, no dia 16 Fevereiro irei dar outra mensagem para o 

mundo. 

Ficai todos em Paz, com a bênção de Deus Pai, Filho e Divino Espirito Santo. Àmen 

Maria, Mãe da Bondade 

no Corgo da Igreja 

 

vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV _ Mensagem 

  

 

 

 

ROSA para o dia 16 de Fevereiro 

A pedido do irmão Fernando Pires, cada pessoa é convidada a levar uma rosa da cor 

que desejar, no próximo dia 16 de Fevereiro, dia da festa do 21º aniversário da primeira 

aparição, e 2º aniversário do Milagre Eucarístico dado para o mundo. 

  

  

https://youtu.be/Hq1Ifp9Lq54
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Oração mês de Fevereiro (02-02-2020) 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF  

 

Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Gabriel, vou ditar para este nosso irmão Fernando, uma 

oração sentida, por uma mãe que já partiu e está no Céu junto a nossa Mãe do Céu e a 

Jesus Cristo. 

Neste dia muito especial, abra o seu coração e diga-lhe tudo aquilo que pensa e que sente, 

com sinceridade e amor. Saiba que a sua mãe é, agora, um Anjo que está sempre ao seu 

lado, e que olha por si em todas as horas. 

 

Oração 

Mãezinha que está no Céu, Mãe adorada. Para mim tu és a estrela que mais brilha no 

firmamento. Sei que continuas ao meu lado, e que olhas por mim, em todos os momentos 

da minha vida. E todos os dias eu rezo o Rosário. Te dedico o Meu mais alegre sorriso e o 

meu mais puro amor. 

Ò, doce mãe, que és o meu modelo e a fonte de todo o carinho, com que fui criado. 

Peço a Nossa Senhora, Mãe da Bondade que guie o meu caminho, e que esteja ao teu 

lado. 

Que a sua luz bendita te ilumine e que descanses sempre em paz. 

Hoje dou-te com o meu coração todo o amor, deste teu eterno filho (a) dedicado. 

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  

 Rezem por todos os SACERDOTES que estão a ser PERSEGUIDOS, por acreditarem nas aparições.  

https://youtu.be/oXosLALQBVo
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

