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FALECEU 

Padre MANUEL VIEIRA 

 
(05-05-1922 a 05-07-2020) (98 anos) 

Informamos a todos os Peregrinos Amigos da N.S. Mãe da Bondade, que 
faleceu o Sr. Padre Manuel Vieira, na passada madrugada do 1º DOMINGO 

de JULHO (05-07-2020), no Hospital São Bernardo em Setúbal. 
 

 

 

Mensagem de Nossa Senhora, Mãe da Bondade 
Local “Corgo da Igreja”, S. Marcos da Serra (1º Domingo de cada mês) 

 

Mensagem de 2 de AGOSTO de 2020 

 
… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Miguel, é com grande alegria que venho do Céu, trazer-vos a 
mensagem da Nossa Mãe do Céu. 

Tende sempre presente meus irmãos que o plano daqueles que se opõem a Cristo de implantar um 
único governo mundial, segue sem freios o seu desejo real e o controle total do homem e tudo 
criado e a erradicação da Palavra de Deus. Desde há muitos anos vossos governantes são como 
bonecos manipulados pelos ditos iluminados, salvadores do mundo e isso ocorre mesmo aqui em 
vosso país (Portugal), por mais que estejais a omitir os fatos. 

Meus irmãos a Igreja de Jesus Cristo, fundamentará o escândalo em seu interior. A verdade e o 
Sagrado serão desprezados e a Igreja verdadeira parecerá destruída. Rezem meus irmãos e 
irmãs com perseverança para poderem resistir a estes dias maus e de grande perseguição onde 
caminhareis sem rumo devido a esta epidemia e a deserção, ao afastamento de alguns 
sacerdotes de sua realização e vocação. 

Meus irmãos grande crise de Fé trará aos que de fato são fiéis. Estejam preparados. Como a 
Nossa Mãe do Céu, nos disse, façam das suas casas Igrejas. Rezem meus irmãos, para que na 
tribulação, não negueis a vossa Fé. Estejam cientes que estes últimos acontecimentos serão 
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causados por aqueles que se dizem senhores do mundo, por serem estes emissários daquele que 
deste mundo é príncipe e senhor. 

Rezem, rezem, rezem muito meus irmãos. Que a vossa Fé não vacile e que vossa lamparina 
permaneça acesa e zelada com grande atenção por vós. 

Com carinho, abençoo-vos irmãos e irmãs, em Nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Àmen 

Arcanjo Miguel 

  

Mensagem da Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, em primeiro lugar queria agradecer-vos o carinho que tiveram com o 
Meu Filho predileto sacerdote Manuel Vieira, ele foi vítima de alguns bispos e sacerdotes, por 
ele ter ajudado e divulgado muito o Meu Lugar Sagrado Corgo da Igreja, com dedicação, zelo, 
firmeza, paciência, tolerância, carinho e amor, ao serviço do Reino de Deus. 

Até para muitos, meus filhos, foi um grande alívio ter partido. Por isso meus filhos, Eu e o Meu Filho 
Jesus Cristo, viemos arrebatá-lo, para junto de nós. Ele está bem, mas está a passar alguns 
dias no Purgatório, para se purificar, para ir depois para a Glória de Deus. 

A estes bispos e sacerdotes, quero dizer, sede mestres da verdade, nada de autoridade, que o 
próprio Cristo vos confiou. Como Mãe da Igreja, vejo que neste tempo de epidemia, é necessário 
uma verdadeira união entre vós bispos e sacerdotes. Este é o Meu desejo e o desejo do Meu 
Filho Jesus Cristo. 

Filhos prediletos, bispos, sacerdotes e cardeais, sejam extremamente criativos para prover aos 
vossos fiéis, mesmo para um pequeno grupo, uma boa celebração da Santa Missa e a 
recepção dos Sacramentos. Tal era o comportamento pastoral de todos os sacerdotes que foram 
confessores e mártires por ocasião das perseguições. 

Um verdadeiro sacerdote fará todo o possível para visitar um filho que está morrendo. Muitos 
sacerdotes o fizeram mesmo quando isso significava colocar suas vidas em perigo, seja no caso 
de perseguição ou no caso de epidemia. Temos muitos exemplos desses sacerdotes na história 
da Igreja. Eles deram a Sagrada Comunhão com as próprias mãos na língua dos moribundos 
infectados. 

Após o término da epidemia, espero que meus filhos prediletos, retoma uma nova fome pela 
Eucaristia, na boca, pois a igreja não pode continuar tratando impunemente, de maneira tão 
minimalista e insegura, o Santo dos Santos na pequena Hóstia Consagrada. 

Eu e Meu filho Jesus, espero que essas palavras venham a ser verdadeiras, para muitos filhos 
católicos. Isso se aplica, é claro, para aqueles filhos que realmente acreditam e amam a 
Eucaristia. 

Essa epidemia meus filhos, 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. 

A situação atual meus filhos é suficientemente, para se pensar que estamos no início de um 
tempo apocalíptico, que inclui castigos divinos. 

Meus filhos queridos, o que Deus está falando para nós? Despertem para o grande sofrimento 
que está para vir para Portugal e para o mundo inteiro. O problema não é só esta epidemia. 
Este país precisa muito mais do Espírito de Deus para vencer muitos pecados. Pecados da 
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ganância, pecados que hoje têm levado Portugal a sofrer com a divisão, com a desunião, com a 
discórdia. Portugal deveria e poderia ser um país exemplo de amor. Foi aqui que Eu e Meu 
Filho Jesus escolhemos dois sítios das minhas aparições, Cova de Iria, em Fátima e Corgo da 
Igreja em S. Marcos da Serra. 

Pensem bem meus filhos: o que Deus quer dizer a vós, a este país, através da presença do 
Espírito Santo? Principalmente quando olhamos para Ele e vemos aquele dom da Piedade. Este é 
o momento em que Deus tem piedade da humanidade. É agora meus filhos, hoje, devem pedir 
a Deus essa piedade. Peçam porque vós sentem, pela grande batalha que estão enfrentando, que 
Deus precisa ter piedade da humanidade, para vencerem esta epidemia. Peçamos, também 
meus filhos, ao Divino Espírito o dom da inteligência. A humanidade vive como se estivesse no 
escuro. Todos os filhos estão cientes da realidade do mundo, e para onde ele está indo? Esse 
mundo em que tudo é permitido: matar, roubar, violentar, derramar o sangue de muitos inocentes. 
Esse mundo em que ninguém vive mais os mandamentos de Deus. 

Meus filhinhos queridos, qual é o maior sinal que Deus já mostrou para vós? A sua fé. Porque a 
sua fé te fez mover os pés, as mãos, o coração e a alma, por fim, todo o seu ser. A sua fé te 
transformou e curou. 

E é por isso que eu quero que vós filhos, tenham mais confiança e entrega. Não pensem no que 
virá, mas preparem-se para o que está aqui e o que pode vir. 

Preparem-se de uma forma vigilante e saudável. Não fiquem doentes! O demónio quer ver-vos 
doentes. E a pior doença é o desespero e a tristeza, é a falta de confiança, de alegria e de 
esperança. 

Como já vos disse, meus filhinhos queridos, o vosso mundo, vive fortes tensões e está á beira de 
grandes conflitos. 

Eu e Meu Filho Jesus Cristo, choramos e sofremos, porque muitos dos meus filhos, não dão valor 
e ignoram a Santa Eucaristia, continuam a receber a Hóstia Consagrada na mão, onde se 
encontra o Meu Filho. Porque o inimigo se encontra no meio deles e vos confunde. 

As coisas de Deus meus filhos, são sérias, são Santas e ninguém pode desafiar o Céu! O Céu 
é justo! Mesmo para aqueles que olham e digam: “Jesus morreu”. Mas, Jesus morreu por justiça! 
Morreu por vitória! Morreu por amar demais cada um de vós! Filhos que, hoje, mais uma vez, 
sem sabedoria, levam Jesus à crucificação.  

Meus filhos, Eu, Maria não estou aqui na terra, por acaso! As coisas são sérias para o vosso 
mundo! Eu luto por vós! Luto pela salvação das vossas famílias! Luto pelo mundo e pela 
terra! E lutarei sempre! Pois essa é a minha missão como a Imaculada Virgem Maria, a Mãe da 
Bondade. E vós, filhinhos, lutam por isso?! Muitos lutam, e outros não. Têm filhos que não 
contribuem com o seu amor, não contribuem com o seu perdão. E, por isso, o que Jesus pede, 
para vós é que vivam essa fé e tenham boa vontade! Jesus disse: “Não será cobrado daqueles 
que não me conhecem, mas, sim, daqueles que me conhecem e me rejeitaram”. 

Então, o que precisa meus filhos, verdadeiramente, é mergulhar na vida de oração, às vezes 
vivem todos os dias preocupados com o seu amanhã, com o seu ano que ainda está por vir e 
esquece de valorizar a bênção que está dando Jesus para vós, hoje! Essa bênção que vai 
transbordar a sua vida, de força para lutar, porque a fera que tem que vencer é o sofrimento, é o 
pecado que, hoje, é a causa de todo desrespeito a Deus. 

E não pense meus filhos que a batalha é fácil! É muito mais fácil combater uma fera do mundo do 
que o demónio! É por isso que precisam ter umas almas dignas, puras, justas onde saibam 
realmente ser de Deus e ser o que Deus quer que sejam. 
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Termino meus filhos queridos, dizendo: Confiem no Senhor! Esperem no Senhor! E serão 
libertos desta epidemia. Não só desta epidemia, mas principalmente da pior peste que é o 
pecado. 

Cada um vai levar daqui esta mensagem, este desejo de estar com Jesus sempre, de amar 
Jesus, verdadeiramente e de nunca deixar de caminhar no caminho do Céu, porque é na 
presença viva do Céu que hão-de permanecer aqui sob a linda bênção de Deus Pai, Filho e Divino 
Espírito Santo. Àmen 

Maria, Mãe da Bondade 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

 

Oração mês de Agosto (02-08-2020) 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF  

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra e Salvador do mundo, esperança que nunca nos desilude, 

tem piedade de nós e livra-nos de todo o mal! Pedimos-Te para vencer o flagelo deste vírus que se 

está difundindo, curar os doentes, preservar os sãos, apoiar quem trabalha pela saúde de todos.  

Mostra-nos o Teu Rosto de misericórdia e salva-nos pelo Teu grande Amor. 

Nós Te pedimos por intercessão de Maria, Tua e nossa Mãe, que com fidelidade nos acompanha. 

Ó Meu Senhor e Jesus, atendei a minha oração, e salvai todos os Vossos Filhos deste terrível mal. 

Àmen 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
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 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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