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

 

 

Mensagem de 4 de OUTUBRO de 2020 

  

Mensagem da Mãe do Céu 

Meus queridos filhos, este mês vai ser para mim como Mãe do Santo Rosário. A Minha 
alegria é poder estar neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, presente de corpo e alma e 
sentir cada filho que está aqui, hoje, orando o Meu Santo Rosário. 

Vamos todos com alegria pedir à Santíssima Trindade por Portugal e pelo mundo inteiro. 

Porque o Rosário é a arma que combate o demónio? Porque o demónio tem horror à 
oração que o Anjo – com palavras lindas disse aos Meus ouvidos e ao Meu Coração 
sobre a grandeza da presença de Jesus, sobre o tesouro da descida do Espírito Santo, 
que realizou o milagre de Jesus, na vida de cada um de nós.  

Porque o Santo Rosário, vai curar muitos de vós filhos? 

Porque todos estão doentes. Ser doente filhos, não é ter uma ferida na carne. Ser doente 
é ter uma ferida na alma. Aquele que tem uma ferida na carne tem uma enfermidade, 
uma provação, uma cruz. Há muitos Santos que tiveram essa ferida na carne. Há muitos 
escolhidos do Pai que, nos dias de hoje, têm essa ferida, mas não são doentes. Doente é 
aquele a quem falta Deus, a quem falta oração. 

Meus filhos o mundo está no momento do maior sofrimento. Do maior! É muito 
sofrimento. É um sofrimento invisível, mas que está fazendo com que as pessoas se 
tornem doentes, gravemente doentes. É a falta de dignidade, honestidade, justiça e 
perdão. 

Por isso filhinhos, Jesus ensinou o mundo a se conduzir pelo caminho da oração, da 
Eucaristia. Jesus lutou para salvar a humanidade dessa doença, mas o homem tem 
feito escolhas erradas. Nem sempre quer esse caminho. Deus lhe deu a liberdade. 
Deus lhe quer por amor. Não lhe quer por dever, por obrigação. Deus lhe deu a liberdade 
para trilhar o caminho Dele. Quem escolhe esse caminho, do amor, da fraternidade, da 
família, tem como arma de vitória o Santo Rosário. Dobrai os joelhos meus filhos e 
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conversai com Deus. Entrega a Deus as suas necessidades temporais, materiais e 
espirituais. Pede pelo seu trabalho, pela sua saúde, força, fé, coragem e ânimo. 

A humanidade está sem coragem, sem esperança e descrente. Mas Jesus filhos é a nossa 
esperança. Feliz do coração que espera, que confia, que acredita na misericórdia que 
Jesus é. 

Eu, Maria, como Mãe do Santo Rosário, faço o apelo maior que é a oração para que 
possa sair de sua dor, de sua tristeza, do rancor, da mágoa. Orem para se libertarem do 
vício, seja qual seja ele: ganância, bebida e outros. O remédio é a oração! Para alcançar 
uma graça: Oração! Para serem santo: Oração! Oração é tudo na vida do homem. Mas 
ainda existe muitos filhos que não sabem orar. É triste falar-lhes isso. Estou à tantos 
anos a repetir a mesma coisa, mas muitos ainda não sabem orar. Orar é falar com Deus! 
Orar é se espelhar em Deus! É contemplar as maravilhas de Deus, que é o próprio Deus: 
Jesus Cristo! É o Pai que nos concede o pão, a força, a fé, a perseverança. 

Meus filhos, Eu bato sempre na mesma tecla, muitos ainda não sabem orar. Não sabem 
colocar o seu pensamento no Criador. Se deixam envolver pelo mundo, pelas 
armadilhas mundanas, pelos maus pensamentos. O demónio, então, usa dessa 
fragilidade para levar o homem às doenças destes finais de tempos, que são as doenças 
do coração. 

Aquele filho que está com o coração sem paz, sem esperança, é o verdadeiro doente. É 
por isso que no mundo inteiro irão chorar lágrimas de dor. Porque muitos praticarão 
coisas horríveis por falta de ter no coração a paz, essa certeza da presença de Deus. 

Filhinhos, na Palavra do Senhor vemos passagens belíssimas em que Jesus Cristo nos 
ensinou que podemos acalmar o mar. Com nossa fé e confiança podemos acalmar as 
ondas do mar. O mesmo ensinamento Jesus me pede que hoje eu traga para vós. A 
grande onda, hoje está no coração das pessoas. Muito veneno, muita dor, muito 
rancor. É pela oração que vós filhos serão curados e libertados. 

Pare e pense meus filhos queridos: “Deus me quer em estado de graça”! 

Qualquer um de nós pode ser escolhido pelo Pai neste dia de hoje. Qualquer um! Se vós 
não estiver em estado de graça como irá alcançar a graça celestial? Se estiver doente, 
sua mente, suas palavras, suas ações serão rebeldes, traiçoeiras. Como é que vós 
alcançareis o Céu nesse estado? É fácil culpar o Céu. O difícil é saber que o Céu é 
perdão, é amor. Amor imenso por nós! Filhos, Deus tudo criou. A Ele tudo pertence: a 
sua casa, a sua família, as crianças, os jovens, os sacerdotes. Tudo é do Pai! É por 
isso filhos, que Jesus Cristo nos ensina a orar. E, Eu, Maria, estou aqui, a Mãe do Santo 
Rosário! Eu trago comigo o Rosário na cor da Luz, para que o mundo também busque 
essa Luz e não pereça sob as trevas, sob a dor. 

É preciso, orar, filhinhos queridos! É preciso olhar para este mundo e saber que Deus, 
quer fazer novas todas as criaturas que Ele criou. 

O Espírito Santo precisa descer sobre nós nesta hora, neste dia, neste momento, e vir 
trazer a Luz, da qual o mundo precisa para que o homem não sofra as consequências 
de sua desobediência e de sua falta de temor a Deus. 

Deus é justo, filhos! A pessoa pode se esconder dentro das paredes de sua casa. Mas 
não se esconde diante da justiça de Deus. Deus é muito justo! A fé move, a fé cura, 
mas a pessoa precisa acreditar piamente. 
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Então, não viva de migalhas, Viva o Céu! Abrace o Santo Rosário em sua vida, pois faz 
com que ela esteja sendo abençoada pelo Espírito Santo de Deus. 

As palavras do Anjo foram conduzidas pelo Espírito Santo. Em cada Avé Maria, em cada 
Pai Nosso, vós filhos recebem o Espírito Santo na vossa vida. Por isso, o mundo 
precisa orar muito! Se o mundo está nas trevas, é a Luz do Espírito Santo que vai curar 
e Santificar o mundo. 

Filhos no Céu há muitos Santos e Santas fortíssimos para poder-vos ajudar. Como o 
Santo Padre Pio, um Santo muito presente, de uma autenticidade linda e de caridade. Ele 
viveu e serviu a Deus com todo o seu coração e alma. Ele entregou-se inteiramente ao 
serviço da obra do amor. Hoje estamos aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, sob 
a proteção dele também. 

Porque os Santos são exemplo de fé. Vós filhos, também são Santos! 

Deus lhe quer Santos! Eu, Maria, Mãe da Bondade, quero ver-vos Santos. 

Filhos, Deus pode dar tudo o que Lhe pedem. Entretanto, vós só O procuram quando 
lhes atingem as doenças, os problemas, as dificuldades – e imaginam que Deus está 
distante, que não os escuta e nem atende suas orações. 

Não, meus queridos filhos, isto não é verdade! Se vivem afastados de Deus não podem 
receber graças porque não as procuram com fé sólida. 

Rezem, comigo meus filhos, por uma nova vida para todos vós. Rezem, e sejam 
corajosos, testemunhos da Boa Nova em cada situação. Somente assim, Deus filhos os 
abençoará e dar-lhes-á tudo quanto Lhe pedirem com fé. Neste momento Eu estou 
ouvindo os vossos pedidos, e estou intercedendo por vós diante do Meu Filho Jesus 
Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. 

Eu venho até vós, porque Meu Filho Me envia, para guiá-los até Ele, para que 
encontrem a verdadeira paz. Porque este vosso mundo moderno não pode oferecer-lhes 
uma verdadeira paz. 

Por isso filhos, rezem, rezem, rezem muito, pelos Meus planos, projetos se realizem 
neste Lugar Sagrado Corgo da Igreja. 

Meus filhos, Eu, a Mãe da Humanidade, venho do Céu, pedir a cada um de vós, mais 
amor, mais fé, amem-se filhos, como verdadeiros irmãos, amem uns aos outros e todos 
serão felizes. Peço, meus filhos, que se afastem do pecado, não permitam que o pecado 
vos domine, procurem se confessar. 

Vejo muitos filhos, que hoje aqui estão neste Lugar Sagrado Corgo da Igreja, não se 
confessam há muito tempo. Confessai-vos meus filhos. Muitas provações estão vindo. 
Eu estou com todos vós, rezem muito pela Santa e pecadora Igreja de Meu Filho Jesus 
Cristo. 

Há muito tempo venho pedir a toda humanidade o vosso amor, mas infelizmente o ódio 
está aumentado nos corações dos homens. Por isso, que todos vós estão vivendo um 
tempo de violência, epidemia, ganância. Virão dias difíceis. É necessário rezar ainda 
mais, este é o Meu pedido. Eu, peço que rezem muito pelos Meus filhos prediletos, 
sacerdotes, pois muitos deles esqueceram o caminho verdadeiro e andam em caminho 
de pecados. 



 

© 2020 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 4 de 5 
www.MaeDaBondade.ORG    

Filhos tudo o que Deus criou está sendo destruído pelos homens. Não destruam a 
natureza, não poluam a água. Um dia todos ficarão sem água para beber, se 
continuarem poluindo o ar virão também doenças, doenças que matarão muitos em 
poucos minutos. 

Filhos queridos chegará o dia que todos sofrerão, com o calor, pois o aquecimento 
global será cada vez maior. 

Rezem, rezem, rezem Meus filhos, o que vos falo hoje não é para vos deixar assustados, 
mas para vos deixar preparados. 

Antes de terminar queria dar umas palavras aos meus jovens: Peço a todos os jovens 
que renunciem o mal, que não usem símbolos satânicos nos seus corpos, que 
renunciem a todas as músicas satânicas, abandonem os vícios. Muitas vezes choro ao 
ver os jovens nestas festas diabólicas. 

Meus filhos jovens, rezem, abandonem tudo que pertence ao meu inimigo, ele age até 
mesmo através de um simples objeto. Ele quer destruir todos vós através da tatuagem. 
Os vossos corpos são templos do Espírito Santo, não os profanem, voltem para Deus, 
confiem e caminhem pelo caminho da Salvação. 

Agora dirijo-me a estes dois filhos prediletos sacerdotes obrigada, obrigada, muito 
obrigada por terem vindo novamente a este Lugar Sagrado Corgo da Igreja para 
celebrarem a Santa Missa. 

Queria pedir-vos Meus filhos prediletos, antes da missa que ireis celebrar, confessem 
os vossos pecados hoje, diante do Meu Arcanjo Miguel.  

Devem também, fazê-lo nas vossas Paróquias a mesma coisa, mas em frente ao 
Santíssimo, para poderem celebrar uma boa Santa Missa aos vossos fiéis, limpos dos 
vossos pecados. É assim que deveis permanecer sempre fiel ao Meu Filho Jesus 
Cristo. 

A todos a minha bênção. 

Para os filhos que vieram pela primeira vez a este pequeno-grande Santuário Corgo da 
Igreja, para os doentes aqui presente e para os filhos do mundo inteiro, Eu, a Mãe de 
Jesus, Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja, dou-vos uma bênção muito 
especial. Em particular, aos meus dois filhos prediletos Sacerdotes e todos filhos 
peregrinos. Faço-o em Nome de Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Que Eles vos 
abençoem e vos guardem no regresso às vossas casas. Amém 

Maria Mãe da Bondade 

Mensagem. Vídeo da leitura no local _ MaedaBondadeTV 

 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

  

https://youtu.be/Ksn35XktG8k
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Nova Manifestação do Milagre Eucarístico. (04-10-2020) 

Uma vez mais, ocorreu o Milagre Eucarístico na boca do irmão Fernando Pires, com a 
Sagrada Comunhão a ser dada pelo Arcanjo S. Miguel, que de invisível se torna visível ao 
tocar na sua língua. 

vídeo no local Corgo da Igreja _ MaedaBondadeTV 

 
 

 

AVISO 

Novamente a APARIÇÃO no local CORGO da IGREJA (S. Marcos da Serra) 
(começa às 12h00) 

 
(…) Meus filhos a partir do mês de Outubro, já podem vir aos meus Santuários na Cova 
de Iria, em Fátima e Corgo da Igreja em São Marcos da Serra, mas com muita 
moderação e cumprindo ainda com as autoridades sanitárias da vossa área da saúde. (…) 

 
(6 de SETEMBRO de 2020) 

 
 

 

 

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. 
 

 

 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."  

https://youtu.be/AX2nG71MfUY
http://maedabondade.org/subscrever-emails/
http://maedabondade.org/fotogaleria/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_COMUNHAO%20ESPIRITUAL%20para%20imprimir%202020-04.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade_Agua%20Benta_Carros_Autocarros_.pdf
http://maedabondade.org/peregrinos/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade%20_placa%20informativa%20_folha_A2.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/MaeDaBondade%20_placa%20informativa%20_folha_A2_Ora.pdf
http://maedabondade.org/capela/

