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Testemunho “do Lucas”, de Maria Clara de Barros 
4 de Dezembro de 2016 

 

Eu, Maria Clara de Barros, residente em França, quero hoje testemunhar a graça que o Senhor 

Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, concederam ao meu filho Lucas Paulo Chambert, que hoje tem 

dois anos de idade. 

 

Graças às orações e pedidos feitos a Nossa Senhora das Graças e a Nossa Senhora Mãe da 

Bondade, através do irmão Fernando Pires (vidente de Nossa Senhora Mãe da Bondade ), um 

grupo de pessoas que faziam parte do grupo de oração da Mãe da Bondade, embora não me 

conhecendo, intercederam pelo meu filho com muitas orações e novenas, contribuindo assim para 

a sua cura. A essas pessoas, quero agradecer de todo o meu coração, através deste testemunho. 

Quando fiquei grávida do Lucas, aos quatro meses a ecografia já revelava que o Lucas tinha uma 

malformação no pescoço, mas nunca pensei que fosse tão grave. 

 

Quando foi o momento de nascer, fizeram-me uma cesariana porque devido ao problema que o 

Lucas tinha não podia nascer de parto natural. Foi muito difícil quando vi pela primeira vez o meu 

menino, fiquei desesperada e não sabia o que fazer. 

 

Os médicos disseram-me que o Lucas tinha um linfogioma com muitos quistos espalhados por 

vários sítios no pescoço e ainda junto ao queixo e tudo isto fazia com que a cabeça do meu filho 

estivesse de lado, não podia mexer, e o corpo desequilibrado na parte direita dos ombros. 

 

Durante os primeiros meses de vida do Lucas, o meu maior medo era o de perder o meu filho. 

Depois de nascer ficou um mês em casa, mas ao fim desse mês, tivemos de levá-lo para o 

hospital. Desde o dia 25 de setembro de 2014, até 13 de outubro, fez uma infeção nos quistos que 

começaram a inchar de uma maneira como se tivesse uma outra cabeça, provocando-lhe febres 

muito altas, ao ponto de o coração começar a fraquejar. Os médicos começaram a preocupar-se 

com o seu estado de saúde e aconselharam-nos a fazer uma ecografia ao seu coração num outro 

hospital em França, especializado nesses problemas. 

 

Tenho na vida uma amiga, uma amiga chamada Dina que me ajudou a aproximar-me de Deus, de 

Jesus Cristo e de Sua Mãe Santíssima. Nesse dia, a amiga Dina telefonou-me e disse-me para ter 
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muita fé e não duvidar da cura do Lucas. Aconselhou-me a pedir a Santa Terezinha para me dar 

força e fé e ainda para me aproximar mais de Deus, que ela iria pedir aos seus amigos e padres 

conhecidos, para rezarem e fazerem novenas, pedindo que Deus tivesse misericórdia do Lucas. 

Uma amiga da Dina, chamada Susete, fez em Portugal todos os contactos necessários solicitados 

pela amiga Dina (algumas fotos foram enviadas para o grupo de oração do irmão Fernando Pires, 

(o grupo de oração da Mãe da Bondade). 

 

Eu comecei a unir-me mais a Deus, porque na minha família, não éramos praticantes, mas todos 

fizemos como a Dina pediu. 

 

Às 13 horas do dia 13 de Outubro, estava programada a ecografia. Entretanto, às 12 horas desse 

dia 13 de outubro, a minha amiga Dina ligou-me a dizer-me para fazer um pedido a Santa 

Terezinha e a nossa Senhora Mãe da Bondade, que me dessem força e fé e que nunca duvidasse 

que o Lucas seria curado. 

 

Às 13 horas da tarde desse dia 13 de outubro o meu filho já não tinha nada, o coração batia 

normalmente. A ecografia programada para esse dia já não foi feita. A equipa médica tinha 

agendado uma operação para o dia 6 de novembro para tentar tirar se possível, os quistos, não 

podendo tocar no que estava no pescoço do meu filho, pois se o fizessem, voltaria a crescer de 

novo. Era esse o vaticínio dos médicos. Entretanto no dia 1 de novembro (dia de todos os santos) a 

minha amiga Dina sugeriu-me que fôssemos a Lourdes pedir também a cura do Lucas e trazer de 

lá água benta para lavarmos o menino, durante nove dias, enquanto fazíamos a novena que o 

irmão Fernando Pires pedira . Ao mesmo tempo, todos os dias, púnhamos umas gotas do óleo de 

Nossa Senhora, dado pelo irmão Fernando, no pescoço do Lucas. 

 

O Lucas não precisou de ser operado, porque os quistos começaram a desinchar e aos poucos a 

cabecinha do menino começou a voltar ao normal e o corpo também. Um mês depois a equipa 

médica viu o Lucas e ficaram muito admirados ao verificarem que o menino já não tinha nada. 

Disseram-me que tal nunca tinha acontecido e que era na verdade um verdadeiro milagre. 

 

A partir daí tornei-me uma verdadeira cristã e todos os dias tenho um pensamento, uma oração 

pelas pessoas que rezaram a pedir a cura do Lucas. O Lucas foi batizado no dia 17 de maio de 

2015. O meu filho está de perfeita saúde, é um menino maravilhoso e é o meu orgulho. 

 

Eu quero agradecera a Nossa Senhora, minha Querida Mãe da Bondade, querida Mãe Santíssima, 

que sem Ela nada disto seria possível, porque Ela pediu ao Seu Amado e Bendito Filho, Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Ela sabe o que é o Amor de Mãe e teve compaixão do meu filho Lucas. 

 

Virgem Maria, milhões de obrigados por tudo que haveis feito por mim, nos momentos mais 

difíceis da minha vida.  
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Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e SUA DOCE MÃE, MARIA SANTÍSSIMA. 

 

Eis a fotografia do meu filho Lucas, com poucos dias de vida e com o seu grave problema. 

 

 

Eis o meu filho Lucas, agora de plena saúde. ( tem dois anos ,neste momento ) 

 


