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Queridos irmãos e irmãs, bom dia, Eu Arcanjo Rafael, o Anjo curador Divino, venho hoje mais
uma vez, deixar a mensagem da Nossa Mãe do Céu. Mas, eu não queria deixar de dizer algumas
palavras sobre o que se passou entre Jesus Cristo e os seus discípulos no monte das oliveiras:
Meus irmãos, estando Jesus com os discípulos no monte das oliveiras, Ele ouviu de um deles a
seguinte pergunta: Senhor que sinal virá da Tua vinda e da consumação do século. Jesus
então enumerou vários sinais indicadores do Seu retorno à terra, alguns sinais destes
apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquetes
ilustrativa dos acontecimentos do fim, outros sinais porém estão se cumprindo agora em
nossos dias, todos os dias lemos, ouvimos nos jornais, rádio televisão inúmeros acontecimentos,
são várias as tragédias, terramotos, furacões, assassinatos, roubos, crianças abandonadas,
epidemias, doenças, fome e guerras. O que diz irmãos a Bíblia sobre esses acontecimentos.

Irmãos, vamos analisar os sinais à nossa volta em três partes: 1º os sinais do mundo social; 2º os
sinais do mundo natural e por último os sinais Divinos.

Em 1º os sinais do mundo social, estão descritos em Mateus 24-6, 7 e 10. Irmãos Jesus
profetizou que antes da Sua volta o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra
nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas.
Na segunda carta Timóteo (cap. 3-1,5), nos fala irmãos de tempos difíceis: desemprego, fome,
pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes.
Esses sinais no mundo social são de satanás e não de Deus.

2º os sinais do mundo natural, (Mat. 24-7-29), falam de sinais que estão acontecendo e que já
aconteceram: o sol escureceu, ocorreu uma deslumbrante queda de estrelas. Esses sinais
irmãos, já se cumpriram uma vez mais antes da vinda de Jesus Cristo, se repetirão com mais
intensidade os sinais do mundo natural: terramotos, furacões, epidemias, vulcões, fogos,
inundações. Irmãos esses sinais indicam que satanás esta agindo até mesmo na natureza.
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3º No mundo religioso (Mat.24-4,5), fala sobre engano religioso que haverá no tempo do fim
(Mat. 24-11), refere-se ao aumento de religiões.

Satanás, irmãos, tem poder para encantar as pessoas, se mostra de maneira diferente e apresenta
a verdade da forma destorcida com os seus meios de enganar, são sinais puros e prodígios de
acordo com a Bíblia, estamos vivendo os últimos dias e satanás sabe que resta pouco tempo.
Por isso a sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus…
satanás quer-vos levar a cometer iniquidade e vos desviar do Evangelho verdadeiro de
Jesus. Pois também, ele tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades.

Quem vencerá em vossos corações, os enganos de satanás ou a verdade de Jesus Cristo.

Vimos irmãos que os sinais preditos por Jesus, estão se cumprindo, indicando que em breve
todo o mal do universo terá o seu fim.

O que está faltando para Jesus voltar irmãos, primeiro motivo o Evangelho verdadeiro, precisa ser
levado para todo mundo. Segundo Jesus está a cada dia dando mais oportunidade, Ele é paciente
e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade.

Irmãos e irmãs, continuam ouvindo a voz de Deus, em breve vamos contemplar Jesus vindo
sobre as nuvens do Céu com Poder e Grande Glória, para nos salvar.

Meus irmãos, é preciso que as verdades sejam esclarecidas.

Um grande número de bispos e sacerdotes, não estão a guiar bem os seus fiéis, como deveriam
fazer. Eles tratam o Corpo Eucarístico de Cristo, como se fosse uma coisa qualquer. Deus tem
de ser Adorado, Amado e Honrado por cada um e não desprezado, como fazem muitos. Isso é
muito triste irmãos. E Jesus sente e sofre. Agora arranjaram uma maneira dos fiéis assistir à
missa, é preciso fazer-se uma marcação. Insistem dar a comunhão na mão. Eu meus irmãos
como médico Divino, e protector dos médicos, dos enfermos e padroeiro dos sacerdotes, estou
sempre direccionado para hospitais, instituições e lares. Tenho a convicção de que a comunhão
na mão é menos higiénica e, portanto menos segura do que a comunhão na boca. Além disso
irmãos, não vos dizem todos os dias para não tocar em tudo, para lavar as mãos, para desinfectálas, não tocar a face com as mãos, os olhos, o nariz? Meus irmãos, têm que seguir algumas regras
de saúde que são úteis.
Não tenham medo irmãos, logo que entrem na Igreja, o Senhor Jesus Cristo, não ia deixar-vos
contaminar por esse vírus, não façam especulações, muito menos busquem interesses
comerciais.
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Meus irmãos, dessa epidemia, muitos estão fazendo dela negócio.
Grandes firmas estão a desenvolver uma vacina para a cura desta epidemia. Mas meus irmãos,
essa vacina é para outros fins e não para controlar o vírus.
Tenham muito cuidado, não

tomem essa vacina.

Antes de ler a mensagem da Nossa Mãe do Céu a este irmão. Queria dar algumas palavras aos
nossos irmãos jornalistas: irmãos devem estar cientes de que através de uma reportagem na
rádio, na televisão e nos jornais, pode se fazer o bem ou o mal ao próximo. Às vezes uma errata
não é suficiente para restituir a dignidade a uma pessoa, sobretudo na internet. Ser mais humilde,
evitar estereótipos, dominar a pressa, apurar os fatos antes de contá-los e comentá-los. Devem ser
sinceros nas suas divulgações. Termino meus queridos irmãos e irmãs, convertei-vos, para o
bem de todos e o de cada um em particular.
Permanecei, com a Bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo.
Procurai sempre as Graças e Bênçãos Celestiais, Àmen
Arcanjo Rafael

Mensagem da Nossa Mãe do Céu
Meus filhinhos queridos, a humanidade precisa se preparar para a justiça de Deus! O tempo da
justiça chegou. Tudo o que o homem plantou, vai colher.

Por isso meus filhos, não precisam ter medo do sofrimento. Precisam orar para vencer o
sofrimento. Não falo filhos apenas do sofrimento das pestes, das doenças, Eu falo do sofrimento
da alma, do coração. Essa ferida que está no coração e na alma é pecado.

O vosso coração, precisa se colocar nas entranhas do Coração de Jesus Misericordioso e buscar a
santidade, porque se não, vão sofrer pela justiça. E quem não estiver vai ser cobrado! Como
está sendo hoje, a justiça de Deus no mundo. E o que Eu peço para o mundo? Conversão! O
mundo não está buscando, alerta-se diante dos sinais de Deus. E o que Jesus Cristo quer com
esse alerta ao mundo, o qual vive hoje essa peste, que é dolorosíssimo, porque atinge a
todos? É a união de todos os povos. A unidade, a fraternidade.

Por isso filhos, procure a sua conversão. Procure Jesus! Ele espera por vós. Ele está sempre
batendo a porta do vosso coração e pedindo que abra. Jesus, quer que abra a porta da sua vida
para Ele. Da sua casa, da sua família, e de todas as nações da terra.
A oração meus filhos é o milagre! Derrubarão todas as barreiras pelo poder da oração. E
confiança plena na Misericórdia. Fidelidade a Deus, responsabilidade, ser testemunhos vivos.
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Filhos, vós estão aqui diante do Arcanjo Rafael. O que é o Arcanjo Rafael? Ele é um dos sete
anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à Glória do Senhor. Este precioso
Arcanjo meus filhos é o responsável por cuidar dos anjos e dos enfermos. Ele assumiu forma
humana e viveu entre vós, humanos, durante um tempo. Ele cuida daqueles que precisam de
ajuda, viva uma vida gloriosa no caminho de Jesus Cristo. Também é um mensageiro, que trouxe a
minha mensagem. Vós filhos que ouvem uma mensagem do Céu, também são mensageiros.
Porque ouvem uma mensagem do Céu. Quem ouve uma mensagem, é um mensageiro de
Deus. Ninguém pode ser um mensageiro de Deus pela metade. Quem é mensageiro de Deus tem
que levar uma mensagem de Santidade. É difícil? É! Mas é importante meus filhos que busquem
essa Santidade. O Arcanjo Rafael é o Arcanjo da mensagem, da Palavra, do anúncio e da
Cura.

Então filhos o mensageiro de Deus, entra nesta Fraternidade, para que vós sejam instrumentos
puros, anunciadores da Palavra.
Porque Deus te deu esta graça. Se vós filhos não tem condições, saia! Mas não permanece
num lugar aonde o mensageiro da Palavra quer que vós anunciem a Boa Nova, porque tudo o que
plantaram no Lugar Sagrado Corgo da Igreja, reflecte no mundo. E quanto mais cedo se
converterem neste lugar, mais o mundo sairá desta peste. Tudo depende de cada um de vós,
do seu sim, da sua entrega. É um povo de Deus orando pelo mundo. Orando pelas nações. Orando
para que a humanidade dobre os joelhos diante de Jesus Misericordioso, da Santa Cruz. Que
é o Sangue a Água do Coração de Jesus Cristo. E se converta! Então filhos, receba este Arcanjo
e anuncie a Boa Nova com o seu exemplo. Não tenham medo. Lave esse coração sujo e abrace o
Céu! É Jesus que vos chama. Ele é o grande caminho. Não tenham medo de segui-Lo, filhos.
Porque o tempo da justiça caiu sobre a terra. E vencerão os justos, os sábios. Mesmo que
muitos terão que dar o seu próprio sim, dê com amor e alegria. Porque Deus precisa fazer novas
todas as coisas, para que se realize no mundo o Triunfo do Meu Imaculado Coração. É uma luta
muito forte daqui para frente. E vós filhos são os verdadeiros instrumentos de Deus. Soldados
de Cristo, que estão hoje a caminho desta graça. Muitos sinais estão vindo em direcção à terra.

Meus filhos, vou dar-vos um conselho de mãe: não deixem que as vozes do vosso mundo
abalem as convicções que Deus colocou em vossas almas. Jamais confiem naqueles que gritam
como energúmenos contra Jesus. A graça meus filhos nunca mente! E não se esqueçam, se
querem seguir com Fidelidade o Meu Divino Filho Jesus, devem prepararem-se para enfrentarem
contrariedades e desmentidos.

Se levante filhos! Converta-se! Porque o tempo chegou, não espere mais. Agora é o tempo de
dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus. Jesus filhos vai abençoar-vos profundamente e toca-
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los, para que juntos ao Arcanjo Rafael, vós sejam anunciadores da Boa Nova, do Reino dos Céus,
da Palavra e da Salvação.

Hoje volta a pedir mais uma vez, oração e penitência. Filhos Eu não quero causar-vos medo, o que
vos digo é para vosso bem, para que possais estar preparados.

Grandes sofrimentos estão para se abater sobre a humanidade. Há países que sofrerão mais
que outros. Vou repetir novamente meus filhos, em poucos lugares da terra, haverá água
potável. Onde houver, fontes, riachos e lagos, cuidem bem, para que sejam conservados.

Rezem, rezem, rezem muito, de modo especial pelos líderes de grandes nações, pelos que têm o
poder nas mãos, porque eles não rezam. Só têm tempo de preparar a guerra e espalhar a
violência no mundo.

O vosso mundo está a caminhar para uma desavença total, por causa de uma arma poderosa,
que poderá matar muitos dos meus filhos. Muitas nações serão destruídas por causa do ódio,
ganância dos seus governantes. Vai haver descontrole na economia mundial, no desemprego,
na fome e na doença.

A seguir a essa arma, nos próximos anos surgirá, grandes terramotos, furacões, inundações e
secas. Grandes nações serão engolidas debaixo da terra e na água. Sim filhos naqueles
lugares onde houver mais pecados, haverá mais castigos.

Filhos, tudo o que disse na Cova da Iria a minha filha Lúcia está para acontecer, muitas nações
desaparecerão da face da terra. As nações que não estão com Deus, serão um flagelo –
desgraça, praga, peste, sofrimento, calamidade.

Meus filhos não devem ficar à espera de um chamamento à oração e à Penitência, nem dos
sacerdotes, nem dos bispos, nem do Sume Pontífice. Já é tempo meus filhos de que cada um,
cumpra Santas obras e reforme a sua vida, segundo os Meus Chamamentos.

O demónio quer apoderar-se de tudo o que são almas consagradas; usa todas as astúcias, para
actualizar a vida religiosa. Eles estão utilizando para confundir a Religião Cristã Católica com
outras coisas que não o são, como o espiritismo, a maçonaria, seitas e os movimentos pseudoespirituais, que pretendem conhecer e predizer o futuro, e confundem a Revelação Divina ou
Palavra de Deus, dada à Sua Igreja, com palavras de homens e de demónio.

E com tristeza meus filhos, devo dizer, que os responsáveis da Igreja, deviam orientar-vos
neste discernimento.
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Agora, meus filhos queridos, desejo comunicar mais factos a respeito da situação, do clima mundial
e preocupação social. Disse-vos que haverá uma falta de alimentos mundial, e pedi-vos que
tenhais provisões de comida em casa, além de muita água. Disse-vos que haverá um colapso
económico.
Disse-vos que os demónios estão a enganar-vos durante este tempo, já que se aproveitam das
tragédias do mundo inteiro, para realizar o seu plano de dirigir o mundo.

Disse-vos que santifiqueis as vossas casas, rezando juntos com as vossas famílias. Disse-vos
que tenhais imagens do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus Cristo
nas vossas casas. Também avisei-vos de que coloqueis Crucifixos e Medalhas de São Bento
em todas as janelas e portas e aspergindo água benta por toda a casa.

Todas estas coisas, meus filhos, vos tenho alertado, para estarem atentos; porque Eu e o Meu
Filho com todos os Exércitos Celestiais, temos estado tão preocupados.

Antes de terminar esta minha mensagem, queria dirigir uma palavra a todos os meus filhos
predilectos, cardeais, bispos e sacerdotes de todo o mundo, peço-vos mais fidelidade e lealdade,
que não cedam aos vossos egoísmos, às lisonjas do mundo e à sugestão do demónio. E não
julgue nenhum dos meus filhos, antes de ouvi-los em confissão.

Meus filhos queridos, peço-vos hoje, procurem mais o amor, não os erros e enganos nos outros
irmãos e não os julgueis.
Meus filhos, agora estou falando simples e directamente, nas minhas mensagens, mas deveis
ler tudo cuidadosamente, várias vezes, para que aprendais todo o Meu ensinamento.

Eu lhes abençoei, pedindo a Jesus Misericordioso, que abençoe toda a humanidade. Aqueles
que estão aflitos neste momento, e que estão passando por esta tenebrosa dor. Desse sofrimento
que paira sobre a terra. Que Deus os abençoe e os fortaleça neste momento de batalha, mas
neste momento também de vitória. Porque Jesus está connosco. Com todo o Meu Amor de
Mãe, aos filhos do mundo inteiro, dou-vos a minha Força e a Minha Bênção, Faça-o em Nome
de Deus Pai, Filho e Divino Espirito Santo. Que Eles vos abençoem e vos guardem. Àmen
Maria, Mãe da Bondade

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)
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Oração mês de Junho (02-06-2020)
Senhor Jesus Cristo, de joelhos e com as mãos no coração, suplicamos que acolha Portugal no
seu Coração Misericordioso e que o conduza à obediência, primeiramente a Deus, aos seus
ensinamentos, aos valores da Terra de Santa Cruz, que são a fraternidade, a partilha, a justiça e a
igualdade. Que saibamos pegar o Santo Rosário e orar com Fé, que nos arrependamos dos nossos
pecados para recebermos Jesus Eucarístico com dignidade, que aprendamos com a Palavra de
Deus a não julgar e nem questionar, mas amar, perdoar, ouvir, reflectir e silenciar. Que tenhamos
consciência do valor da partilha para fugirmos da individualidade, do egoísmo e do orgulho. Que
sejamos sábios para não cultivar um jardim colorido somente à nossa volta, mas por onde formos
que façamos o bem por todos os caminhos. Colocamos, Senhor, o mundo aos pés da Sua Santa
Cruz para que, abraçando a Sua Ressurreição, tenhamos a felicidade plena.
Àmen

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)


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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