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Óleo abençoado. 

 
Este óleo abençoado, é dado ao mundo por graça divina, que o derrama pelas mãos do 
irmão Fernando Pires, quando em oração.  
Foi e é testemunhado por inúmeras pessoas do seu grupo de oração. 
No local das aparições, Corgo da Igreja, costuma ser colocada uma pequena caixa 
no início do corrimão, para que os presentes possam se benzer com este óleo. 
 
 

Breve resumo da mensagem (2019-02-16): 
 
“… É uma obra de verdadeiro amor, este óleo, que purifica, transforma, renova. Jesus 
vai colocar aqui a Sua Luz. Ele vai colocar aqui o Seu óleo de Misericórdia. Este 
óleo será um óleo completamente abençoado por Deus, onde todos os filhos que 
necessitarem de serem benzidos, por um sacerdote, receberão, alcançarão, e a 
bênção de Deus é a cura total das enfermidades do corpo, do espírito, das 
depressões, do desânimo, da discórdia. Então, este óleo há de ser a Paz que vai 
alcançar todos os corações que dela receberem a Paz, que é o próprio Jesus. 
Quando vós filhos, se encontrarem perdidos, passando por uma necessidade material 
ou espiritual, vão chegar até aqui, benzer com este óleo, vão se sentir limpos, 
transformados. 
Quando se sentirem pesados pelas armadilhas do demónio e tocarem neste óleo, 
vão sentir completamente aliviados, porque Deus vai conduzir uma bênção muito 
especial. Deus está fazendo deste pedaço de chão no Corgo da Igreja, um lugar de 
Luz, de Esperança, de Fé, de Amor, de confiança, de Fidelidade. Meus filhinhos 
queridos, Jesus abençoou este óleo com tanto carinho! Eu tenho certeza de que, ao 
ver o Meu Filho abençoar este óleo, vi as curas entrarem nas vossas vidas, porque 
Jesus pode muito, filho, Ele é tudo! Por isto, lembrem-se: ao entrarem neste lugar 
Sagrado Corgo da Igreja, benzem-se com água benta, que agora encontra-se à 
entrada deste lugar, e digam a Ele: 
 

(Oração do óleo abençoado) 
 

Senhor, que abençoaste este óleo,  
este óleo que veio da natureza, 

mas que Tu transformaste em um óleo de cura e libertação. 
Dá-nos a graça de sermos servos fiéis,  

humildes e mansos de coração 
para que este óleo purifique o nosso coração. 

Porque neste óleo, há a Tua Misericórdia de amor! 
 
Ele filhos vai se sentir muito consolado e vós vão poder transformar, cada dia mais os 
vossos corações, para que os vossos corações sejam limpos como este óleo, e 
tão santos como é o seu coração.  
…” 
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Pétalas das rosas abençoadas. 

 

Breve resumo da mensagem (2019-02-16): 
 
“ … Filhos levantam agora as suas rosas que Eu pedi que trouxessem. As rosas 
vermelhas, simbolizam o Sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus e as brancas, 
a água que jorra do Coração de Jesus, vou agora abençoá-las. Depois, levá-las-eis 
para as vossas casas e distribuireis as pétalas aos doentes, para que a Minha 
Graça e do Meu Filho Jesus, preenchem e envolvem as vossas casas, e as livrem 
das ciladas do demónio. 
…” 
 
 
Devem ser colocadas pétalas nas vossas casas em lugar apropriado, e distribuídas 
pétalas pelos doentes, que as devem guardar com fé junto de si.  
Por exemplo, podem ser guardadas na bolsa de rede do escapulário da N.S. Mãe da 
Bondade. 
 
Pode ser feito um chá, usando meio litro de água a ferver, e colocando no mínimo 2 
pétalas, uma vermelha e outra branca, guardando-as de novo depois de secas. 
 
Recomenda-se uma boa confissão, para se prepararem para receber as graças 
segundo a vontade de Deus Pai nosso Criador, por intermédio da N.S. Mãe da 
Bondade.  
 
 


