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Meus filhinhos queridos, no dia de Páscoa, estejam atentos aos acontecimentos e
rezem muito.
Por vezes meus filhos, podeis perguntar porque Nossa Mãe do Céu nos pede com tanta
insistência para estarmos muito atentos? Eu respondo-vos meus filhos. Já algum tempo
venho vos convidando a atenção aos fatos que se sucedem é porque percebo que por
vezes mesmo meus filhos predilectos sacerdotes estão desatentos às vozes do Céu e
aos sinais que se desenrolam no mundo. Rezem pela Igreja, pois ela passará de hoje
por diante por um terrível confronto, muitos bispos, cardeais e sacerdotes,
declaradamente tomarão vias contrarias às do Santo Padre e arrastarão muitos atrás de
si. As Igrejas do Meu Filho Jesus, no futuro será marcado por uma grande divisão e uma
triste ditadura religiosa.
Meus filhos, lamento dizer-vos isto, nem tudo vem do Vaticano, mas também de
interpretações feitas por alguns cardeais, bispos e sacerdotes, conforme eles desejam
dizê-las e comunica-las a vós.
Tudo o que diz respeito à Igreja do Meu Filho Jesus é a Fé dos meus filhos, são assuntos
Divinos, e não há pessoa, cardeais, bispos e sacerdotes, que tenha o direito de mudálas separadamente de todo o Ensinamento do Magistério da Igreja, inclusivamente a
Santa Infalibilidade do vosso Pontifice, o Papa Francisco.
Vi, com assombro, as mudanças falsas e mal informadas que se fizeram, desde que
publicaram as declarações do Magistério de Igreja.
São poucos os que as levam cuidadosamente. São muito poucos os que, com o fim de
descobrir os erros, as compararam com os documentos originais em latim, e as
declarações ou citações públicas.
São muitos os que crêm de coração que bispos e sacerdotes, não podem fazer o mal, e
por conseguinte, tudo o que fazem é correto.
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Não meus filhos, isso é um erro de juízo.
Meus filhinhos queridos, Eu fiquei muito triste ao ver muitos que hoje acompanham as
Minhas Aparições, a receberem o Meu Filho Jesus nas mãos. Que grande sacrilégio
meus filhos, para os filhos simples e humildes, quer dizer “pecado”.
Os meus avisos não estão a ser respeitados. Quantas vezes peço nas minhas
mensagens, que não devem receber o Meu Filho Jesus nas mãos. Se os vossos
sacerdotes filhos não derem na boca, ficam sentados nos vossos lugares, façam
uma comunhão Espiritual com esta oração:

Creio, Meu Jesus, que estais
presente no Santíssimo
Sacramento do Altar. Amo-vos
sobre todas as coisas e desejo
possuir-Vos em minha alma. Mas
como agora não posso receber-Vos
Sacramentalmente, vinde ao menos
espiritualmente ao meu coração.
E, como se Vos já tivesse
recebido, uno-me inteiramente
a Vós. Àmen
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Meus filhos predilectos sacerdotes, os vossos Fiéis tem necessidade de receber o
maior alimento que é a Eucaristia. Jesus disse, Eu farei das mãos dos
Sacerdotes, serão Santificados pela sua bênção, pelas bênçãos que Jesus derramou
sobre os seus corações.

Repito novamente meus queridos sacerdotes, peço-vos: Não deis hóstias
Consagradas nas mãos dos vossos fiéis.
Meus filhos, passamos o período da Quaresma e agora a Páscoa, e Vi e vou ver muitos
filhos a ser dispensados de toda a penitência, e de qualquer método que os ajudaria à
purificação das suas almas, porque fecharam as Igrejas. Isto é algo escândaloso, por
causa de um vírus. Não meus filhos predilectos sacerdotes, o Meu Filho Jesus,

nunca iria deixar dentro das Igrejas que este vírus contaminassem os
vossos fiéis.
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Abram as portas para os seus paroquianos para que, em união com meus filhos
predilectos sacerdotes, e em obediência, celebrem uma hora de Adoração

Eucaristica Diária para que a criatura humana não resista ao Amor Divino.
Meus filhos ao longo dos anos, vos anunciei que tempos difíceis se aproximavam de
vós

e

da

Igreja

do

Meu

Filho,

mas

não

destes

atenção

ás

Minhas

mensagens, permitindo assim que o mal avançasse na humanidade e nos vossos
corações.
Muitas missas em Portugal e em outras localidades do mundo, estão sendo invalidas
pelo Meu Filho Jesus, em decorrência as mudanças que os sacerdotes por sua
conta tem feito. Muitas missas se tornaram encontros onde não mais se observam as
leis do Altíssimo.
Quantos são os maus sacerdotes dados aos pecados e contra as verdades da Igreja e
quantos são os que aspiram esta sublime graça, a de serem sacerdotes, que vem de
Deus e que são verdadeiros servos de satanás.
Tudo isto meus filhos, Eu também já tinha vos advertido aqui nestas aparições Corgo
da Igreja e em vários lugares das minhas aparições.
Meus filhos rezem, rezem, rezem muito, dias difíceis irá passar no mundo. Muitos
sofrerão, o que ainda não foi visto, muitos verão, sinais ainda aparecerão no Céu,
Milagres, Prodígios Deus realizará no meio de vós, tenham confiança e renunciem as
obras de satanás.
Tende meus filhos, total confiança em Mim, em Meu Filho Jesus, nos Arcanjos, Santos
e em todos os vossos Anjos, e não deixaremos de vos ajudar.
Antes de terminar meus filhos, como vós não podeis sair das vossas casas, devem
respeitar as recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias da vossa área de
saúde, por causa do vírus. A vossa ida a minha Cova da Iria e ao Corgo da Igreja,
ficam dispensados provisoriamente até ao mês Junho.
Mas meus filhinhos, nestes meses, façam das vossas casas Igrejas, rezando a Deus a
Anjos e Arcanjos, para que amenize este vírus. E que o Senhor tem piedade de nós,
piedade socorro. Te pedimos principalmente pelos idosos.
Termino, pedindo a Jesus Cristo Misericórdia pela Vossas Santas Chagas, livra de nós
do virús.
Então que o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo, dê força nesta Páscoa, aos filhos que
estão em casa em oração, vos abençoe e vos proteja de todo o mal e vos faça fiel ao
Céu. Àmen.
Maria Mãe da Bondade
No Corgo da Igreja
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Meu Pai, Meu Deus, pedimos-lhe com confiança: Que a epidemia não faça mais mal;
Proteja a mim, a minha casa, minha família da Igreja, meu bairro, meu trabalho e todas as
nações do mundo, contra esta epidemia; Que esta epidemia possa ser controlada em
breve; Que a saúde retorne aos afectados; E paz volte aos lugares atingidos.
Tenha misericórdia das pessoas que morrem desta epidemia; Apoie e proteja os
profissionais de saúde que a combatem; Inspire e abençoe todos os que trabalham para
controlá-la.
Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos; Nós nos sentimos
impotentes, diante desta situação de emergência de saúde internacional; mas confiamos
em Ti; dai-nos saúde e paz.
Minha Mãe Maria, proteja-nos e continue cuidando de nós.
Sendo a Mãe de Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ò Senhora
minha mãe, que vos negue o bom Jesus?
Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade.
Dissipai a cruel epidemia. Poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes, da serpente
enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o Vosso Filho que a rege, não resiste à
vossa prece. Assim seja.
Àmen

Ver fotografias em: FOTOGALERIA

 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.
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