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Meus queridos irmãos e irmãs, eu Arcanjo Gabriel venho do Céu a esta
capelinha do nosso irmão Fernando, a convite de Maria Santíssima e de
Nosso Senhor Jesus Cristo, a trazer a mensagem.
Como anunciador do Reino de Deus, evangelizador da paz, construtor do amor.
Irmãos vou falar daquilo que hoje o mundo tem tanto medo de falar: da
presença de Deus, das coisas de Deus, do poder de Deus.
Meus irmãos e irmãs, saibam que eu Arcanjo Gabriel estou sempre
convosco e com todos os videntes, todos os que precisam do meu auxílio e
todos aqueles que tem a missão de divulgar as mensagens da Mãe de Deus ao
mundo inteiro. Como no mundo Eu tive a missão de traduzir a Bíblia para que
todos hoje a tivessem em pleno acesso. Hoje digo-vos que sou protector de
todos os videntes, que escrevem a continuação da história da
humanidade revelada nas mensagens da Mãe do Céu. Recordo-vos
irmãos, que têm a necessidade de renascerem, de recomeçarem, de
converterem para entrarem no Céu e viverem na alegria eterna, com a certeza
que a Virgem Maria vos ajudará a passarem pelo terrível flagelo desta
pandemia. Usem meus irmãos os escapulários, as três fitas no pulso
esquerdo, medalhas de São Bento e de São José, para se protegerem.
Irmãos a Nossa Mãe do Céu, Ela está empenhada na união de todos os seres
humanos em torno da Religião Católica e confirmar a vitória do Seu
Sagrado Coração, Deus destruirá e reconstruirá a sua Igreja, conforme
seu desejo. As divisões que ocorreram na Igreja ao longo dos séculos serão
corrigidas.
É óbvio meus irmãos, a Nossa Mãe do Céu está se referindo aos filhos que
abandonaram a sua missão diante de Deus, e hoje em particular exercem suas
atividades, como se fossem funcionários desleixados, seres que pertencem
ao mundo sem compromisso com Deus. É água contaminada são os outros
cristianismos que se espalharam pelo mundo.

© 2020 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires.

www.MaeDaBondade.ORG

Página 1 de 7

Meus irmãos a essência da mensagem da Nossa Mãe do Céu, tem a intenção
de nos preparar espiritualmente para a vinda de Cristo a este mundo.
Assim como Jesus Cristo veio através Dela pela primeira vez, assim será na
segunda vez. E, através Dele, nos conduzira para uma civilização com uma
única religião e um único pastor em que o mal, como conhecemos, será
exterminado.
Meus irmãos só Jesus Cristo pode nos levar a uma sociedade perfeita. Nossa
Mãe do Céu afirma em suas mensagens para todo o mundo, que os hereges
serão convertidos e os pagãos terão chance de aceitar Jesus Cristo. Será na
Igreja Católica que encontraremos os balsamos para as chagas que se
abrirão em nosso espírito e será a vitória da Igreja.
Jesus Cristo, irmãos deixou bem claro que o rei desse mundo não era Ele, mas
Satanás. Ele se materializará na figura do anticristo e governará o
mundo por um período. Irmãos a Nossa Mãe do Céu e sua Igreja, será um
grande adversário para o demónio e Ela promete que vai expulsá-lo desse
planeta. Ela é a Nossa Mãe e nossa Rainha e é Ela que nos levará à
vitória nessa batalha espiritual.
Meus irmãos, temos que perceber a existência de um ser que quer o nosso
mal, e que não somos páreos para ele. Para nos protegermos das suas acções,
temos de pedir ajuda e protecção, sem os quais não nos é possível viver no
bem. Nossa Mãe do Céu sempre falou-nos da influência que o demónio
adquiriu sobre nós e da importância de estarmos atento ao seu poder.
Por exemplo irmãos, Ela numa das mensagens falou-nos sobre a dominação da
ideologia marxista na Igreja. Ela nos alertou que a Igreja foi tomada por
sacerdotes que entraram nela com o único objectivo de reforma-la, com
a sua teologia da libertação.
Meus irmãos, vamos assistir à humilhação da Igreja Católica. Então para
que o anticristo consiga executar seus planos, precisa de que a Igreja Católica
seja destruída, e Deus vai permitir que ela seja atacada. Deus a jogará no
fundo do poço, a colocará sobre o calcanhar dos seus inimigos, mas depois,
por meio do seu poder, a elevará ao mais alto grau de Santidade.
No Vaticano, haverá uma disputa entre o Papa e um Cardeal. Será um novo
judas. Dessa discussão surgirá um grande cisma para a Igreja. Foi infestada
por maus pastores, seres humanos que estão lá não para construir a
glória de Deus, mas para destrui-la. Existem duas vertentes dentro da
Igreja que querem destrui-la: os comunistas com sua teologia da
libertação, que não acredita em Deus e querem implantar um governo
anticlerical; e os maçons eclesiásticos que recusam qualquer visão
sobrenatural do mundo. Esses elementos já frequentam o mais alto escalão
da Igreja, e estão prontos para imporem suas más intenções em
prática.
Juntam-se a isso, bispos cardeais e sacerdotes que simplesmente não
possuem nenhuma vocação para representar Cristo aqui na terra.
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Meus irmãos não me vou alongar mais, porque tenho ainda de ler para este
irmão a mensagem da Nossa Mãe da Bondade.
Até breve
Gabriel

Mensagem da Nossa Mãe do Céu
Meus filhinhos queridos, no dia 13 de Maio não podeis comemorar a minha
primeira Aparição, na Cova da Iria, aos Meus pequeninos filhos, Jacinta,
Francisco e Lúcia, por causa desta pandemia.
Rezem, rezem, rezem muito meus filhos, rezem pela Igreja do Meu Filho Jesus,
pois as Aparições na minha Cova da Iria e no Corgo da Igreja, são
sobretudo, eclesiásticas. A mensagem Final em Fátima, a parte final do
Meu Segredo é toda ou quase em sua totalidade voltada para a Igreja e
esta parte vos será dada a conhecer não por revelação mas pelo próprio
desenrolar dos acontecimentos.
Meus filhos, falando da pandemia, os meus filhos predilectos, cardeais,
bispos, sacerdotes e mesmo o vosso Papa Francisco, precipitadamente
reagiram mal e movidos pelo pânico ao proibir e fechar as Igrejas.
Enquanto os Supermercados, Farmácias, transportes, estiveram abertos e
acessíveis. Não foram extremamente criativos para se encontrar com as
autoridades sanitárias da vossa área da saúde, uma maneira de celebrar a
Santa Missa e fornecer os Sacramentos, mesmo para um pequeno grupo
de fiéis.
Meus filhos, grandes provas foram abertas com essa pandemia que ataca o
corpo dos meus filhos e valendo-se dele, os que se sentem donos do
mundo, desejam levar-lhes à apostasia, ao padecer, desejam levar-lhes a
crer que foram abandonados pela Santíssima Trindade e por vossa Mãe
Santíssima. Não, não, não meus filhos! Meus Arcanjos e Santos Anjos, foram
enviados para lutar contra o que ataca o povo de Deus. Esse vírus meus
filhos não pode sobreviver no Corpo Eucarístico de Cristo, em breve
será queimado. O mundo precisa neste momento saber que existe um Deus
Criador e Pai que ama, que este Pai quer ver os seus filhos no caminho da
Santidade.
Rezai, rezai, rezai muito por aqueles que se dedicam à saúde do próximo.
Aqui quero revelar que as enfermidades têm a crescer, porque este vírus não é
o maior sofrimento, este é apenas um pequeno alerta, um novo vírus surgirá
com muito maiores dores, muito maior sofrimento. Por isso alerto-vos
novamente meus filhos, deveis ter em vossas casas máscaras, comida e
muita água. A doença virá para a humanidade. Saibam meus filhinhos, que a
cura para muitas enfermidades não está nos remédios, e sim na Fé.
Meus filhos, essa epidemia, é sem dúvida uma intervenção divina para castigar
e purificar o mundo pecaminoso e também a Igreja. Não devemos esquecer
que o Meu Filho Jesus Cristo considerou as catástrofes físicas como
castigos divinos.
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A única reacção adequada ás tribulações, catástrofes e epidemia e situações
semelhantes – que são instrumentos da mão da Divina Providência para
despertar as pessoas do sono do pecado e da indiferença aos mandamentos de
Deus e à vida eterna – é a penitência e a conversão a Deus.
Meus filhos, a situação actual fornece motivos suficientemente razoáveis para
se pensar que estamos no Inicio de um tempo apocalíptico, que inclui
castigos divinos. Meu Filho Jesus se referiu à profecia de Daniel:” Quando
virdes estabelecida no lugar Santo a abominação da desolação que foi
predita pelo profeta Daniel. Meus filhos lêm e entendam bem (MT. 24, 15). No
Livro Apocalipse diz que a Igreja deverá fugir por um tempo para o
deserto (ver filhos AP.12,14). A actual cessação quase geral da celebração
pública da missa poderia meus filhos ser interpretada como uma fuga para um
deserto espiritual. O que é lamentável em nossa situação é o fato de muitos
membros da hierarquia da Igreja não vêem a situação actual como uma
tribulação, como um castigo divino, ou seja, como uma visita divina no
sentido bíblico. Estas palavras do Meu Filho Jesus, também se aplicam a muitos
clérigos no meio da actual epidemia física e espiritual. A situação da cessão
publica da Santa Missa e da Sagrada Comunhão Sacramental é tão Única e
Séria que se pode descobrir por detrás de tudo isso um significado mais
profundo. Isso ocorreu quase cinquenta anos após a introdução da
Comunhão na mão e uma reforma radical no rito da missa, com seus
elementos protestantes e seu estilo de celebração horizontal e instrutiva,
momentos de estilo livre, celebração em circulo fechado e em direcção ao povo.
A práxis da Comunhão na mão durante os cinquenta anos levou rapidamente a
uma profanação intencional e não intencional do Corpo Eucarístico de Cristo em
uma escala sem precedentes. Por mais de cinquenta anos, o Corpo de
Cristo foi pisoteado pelo clero e os leigos nas Igrejas Católicas em todo
o mundo. O roubo de hóstias Consagradas que Eu tenho visto, tem aumentado
a um ritmo alarmante. A prática de receber a Sagrada Comunhão directamente
com as próprias mãos e os dedos se assemelha cada vez mais ao gesto de
comer comida comum. A prática de receber a Comunhão na mão meus filhos,
enfraqueceu a Fé na Presença Real, na transubstanciação e no caráter divino e
sublime da Sagrada Hóstia. Com o tempo, a Presença Eucarística de Cristo
tornou-se inconscientemente para esses fíeis uma espécie de pão ou símbolo
Sagrado. A Igreja não pode continuar tratando impunemente, de
maneira tão minimalista e insegura, o Santo dos Santos na pequena
Hóstia Consagrada.
Meus filhos queridos, ainda tendes um longo e doloroso caminho para
percorrer onde a vossa fé será provada. A confusão se instalou entre o povo de
Deus e como vos disse Meu Filho Jesus: todo reino dividido contra si mesmo
perecerá. Por isso filhos, recorrei á oração para que sempre tenhais
sabedoria e discernimento para não caírem nas ciladas que satanás
prepara para cada um de vós. Estejam preparados. Estejam atentos a
Roma e a seus dirigentes. O mal avança e satanás através dos seus
seguidores, quer tirar-vos da Igreja do Meu Filho Jesus, esse é o desejo dele.
Na briga que acontecerá dentro do Vaticano, sairá um religioso importante
para a Igreja e que se reunirá com os inimigos. Ou seja comunistas,
socialistas, maçons eclesiásticos e outras pessoas que a odeiam e a
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invadirão fisicamente, promovendo uma grande confusão. No meio desta
confusão surgirá o anticristo para desacreditar a Igreja Católica e a usará
para confundir a Fé das pessoas em Cristo. Ele reunirá cientistas, historiadores,
artistas e líderes políticos.
Meus filhos, não é preciso ser nenhum génio para saber qual será o
resultado desta reunião. Os dogmas da Igreja serão atacados, como a
presença de Cristo na Eucaristia, a sua Ressurreição, as minhas aparições
serão ridicularizadas. Isso será um desastre para quem é católico, para quem
não é, será um deleite. A Igreja do Meu Filho Jesus Cristo, será desacreditada.
Leis serão criadas em todo o mundo contra a Igreja e a religião
Católica. Igrejas serão fechadas e os religiosos e religiosas serão proibidos
de difundir sua Fé.
Meus filhinhos, o mal sempre andou pelo mundo, sendo representado pela
figura de satanás. Assim como Deus age no mundo, ele também age. Seu
plano ganhou força quando o ser humano foi abandonando a religião.
Quando fez isso, abriu as portas para que o mal agisse. Perdemos a protecção
da religião que nos guiava nesse mundo pobre espiritualmente e estamos
caindo nos planos maléficos de satanás. Lembrem-se meus filhos, que ele não
luta contra Deus, pois sabe que perderá. Ele luta contra vós, que são fracos
e arrogantes.
Filhos, acredite, se Deus vai permitir é porque é necessário. Deus não é fútil e
não age sem propósito. A vossa civilização precisa morrer para poder
renascer, renovada, de acordo com a vontade de Cristo.
Meus filhos, a Igreja do Meu Filho Jesus Cristo, está internamente dividida e
ameaçada de perder a verdadeira fé. Muitos erros estão sendo espalhados no
seu interior e os verdadeiros culpados os bispos e sacerdotes, que não
obedecem ao Papa Francisco. Muitos bispos, sacerdotes e religiosos têm
como única e exclusiva preocupação os problemas sociais. Estes estão se
esquecendo de que Jesus morreu na Cruz e Ressuscitou para obter o grande
dom da redenção para salvar as almas. Desta forma, o ensino da Teologia da
Libertação se difunde sempre mais, levando inúmeros filhos ao caminho da
perdição. A Teologia da Libertação, com a sua tática enganadora, trabalha
abertamente para destruir o Evangelho do Meu Filho Jesus.
Meus filhos predilectos sacerdotes, deveis lutar muito pela salvação da
humanidade. Não vos preocupeis excessivamente com todas as coisas
materiais, porque somente assim sereis capazes de imitar o Meu Filho
Jesus.
Nestes meses meus filhos, façam das suas casas Igrejas, assistam as missas
pela televisão, na hora da Comunhão, façam a Oração Espiritual, com esse
mesmo desejo interior de receber Cristo Eucaristia.
Diante do desejo de receber a Sagrada Eucaristia, as comunhões anteriores,
florescem e dão alívio à alma. Meus filhos não aceitem um substituto para
a Sagrada Eucaristia, nem acreditem naqueles que lhes dizem para
esquecerem as suas culpas. A verdade meus filhos, existe só uma: Cristo
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presente no Milagre Eucarístico, por isso, os sacerdotes devem viver para
Cristo. Os consagrados ao Ministério Sacerdotal são testados.
Meus filhos queridos, há muito tempo queria falar-vos de tudo isso, hoje de
modo muito especial, para os filhos que rezam nas suas casas. Neste período
meus filhos, se possível até ao mês de Julho, mantenham-se nas vossas
casas, com os vossos filhos, parentes e amigos.
Todo o continente Africano precisa levantar altares para Deus, e só assim a
Luz do Meu Filho Jesus Cristo, brilhará com abundância. Não quero amedrontálos, mas sim que se entreguem ao Meu Filho Jesus o mais breve possível.
O ódio meus filhinhos é a semente do mal. O amor vence o mal. Amai-vos
uns aos outros. Busquem a paz.
Meus filhos, hoje o dia da Mãe, queria lembrar-vos a Sagrada Família de
Nazaré, esta família muito humilde, por isso não adianta meus filhos ser
uma família e não ter humildade no coração, nos tempos de hoje tempo difícil
na terra, um tempo de grandes provas e que vão ver grandes sinais no
mundo principalmente sinais de sofrimento. Antes de terminar, meus
filhos não vos deixeis abater ou destruir pelas condições actuais, mas
conservai sempre acesa a esperança de um amanhã melhor. Tendes um
Pai no Céu e uma Mãe que vos ama muito. Concedo a Minha Bênção e o Meu
Coração a todos os doentes com vírus, as crianças, aos pobres, aos
marginalizados, aos que estão em aflição enfim a todos.
Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a humanidade. E os raios da
Misericórdia, proteja o mundo de todo o mal, filhinhos. E que vós saibam ser
fortes para vencer esse tempo de Justiça Divina.
A todos os filhos do mundo inteiro, permaneçam em paz.
Eu vos abençoo na Santidade do Pai, Filho e Espirito Santo. Àmen.
Maria, Mãe da Bondade

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)
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Oração mês de Maio (03-05-2020)
… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF

Senhor, meu Deus, eis-me aqui, em tua presença para agradecer-te pelo dom
de ser mãe. É uma graça imensa, que não posso entende-la totalmente. Curvome, reverente, sob esse mistério, como fez Maria, a mãe das mães. E tento
viver, com tuas graças, esta missão â qual me chamaste. Agradeço-te, ó bom
pai, pelas alegrias que meus filhos semeiam em meu viver, e pela coragem que
tens me dado para enfrentar os momentos difíceis: as incompreensões, as
rebeldias, a doença, as provocações… Em outras palavras, obrigada pelas
cruzes que, com tua Força, pude assumir e abraçar. Elas engrandeceram minha
fé, e aprendi que ter problemas na vida não significa ter vida infeliz; é possível
vencer muitas batalhas, pondo os joelhos no chão e a vida em tuas mãos.
Obrigada Senhor pela minha Família, ela completa minha existência. Permitanos juntos buscarmos harmonizar nossas diferenças, para construirmos dia-adia nosso lar, nossas vidas. Abençoa Senhor o pai dos meus filhos. E inspira-me
ser mãe segundo o teu coração.
Àmen

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)

Ver fotografias em: FOTOGALERIA
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 Se desejar receber as Mensagens e Informações por email, subscreva aqui: FAZER_REGISTO
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 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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