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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 1 de NOVEMBRO de 2020 

  

Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Miguel, preparei-vos para a chegada dos dias da 

grande Purificação, nos quais vossa fé será posta à prova e vós sereis purificados, 

somente assim meus irmãos podereis amanhã entrar nos Novos Céus e Nova Terra, o 

Paraíso que o Altíssimo tem preparado para Seu Povo Fiel. E só podereis entrar, se 

estiverdes preparados espiritualmente, podeis também resistir aos dias de angústia, 

sofrimento e purificação que se avizinham de vós. 

Deixai imediatamente de vos preocupar com as coisas deste mundo. Preocupai-vos 

irmãos, apenas com a salvação de vossa alma, que é o maior tesouro que deveis cuidar. 

Apressai-vos, pois, irmãos e irmãs, a fazer uma boa confissão de vida e a reparar por 

vossos pecados. Recorram a um sacerdote e confessai-lhe, tudo, para que vossa alma 

em sua passagem para a eternidade não sofra. Reconsiderai, irmãos rebeldes, vos resta 

muito pouco tempo. Escutai as mensagens do Céu e ponde-as em prática, porque elas 

vos chamam à conversão. 

Não continueis irmãos endurecendo o vosso coração, para que não tenhais do que vos 

lamentar amanhã quando chegardes à eternidade, porque já será muito tarde para vós. 

Antes de dar a mensagem da Nossa Mãe do Céu ao nosso irmão Fernando. 

Orai irmãos, reparai o mal cometido, amai o próximo como a vós mesmo, respeitai a Lei 

Divina, sejais verdadeiros e não vos afasteis da Nossa Mãe dos Céus e da terra. 

Ficai todos na Paz do Altíssimo. Ámen. 

 

O vosso irmão e servidor, 

Miguel Arcanjo 
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Mensagem da Mãe do Céu 

Meus filhos queridos, nós respiramos a presença da Glória de Deus. Respiramos a Glória 

do Senhor que é a Ressurreição em Jesus! A linda reflexão de hoje será em honra 

daqueles que um dia lhes foram tão especiais. Ao pensar neles, temos que refletir sobre a 

beleza do Céu. 

O que é o Céu? Como necessitamos lutar para merecer entrar no Céu, para estarmos 

juntos do Pai Felizes, vivenciando eternamente a Glória da Vida Plena. Esta é a grande 

reflexão presente hoje no coração da humanidade: a vida é uma passagem rápida sobre 

a terra para ir de encontro a um lugar eterno, que é o Céu, meus filhos! 

É por isso que Eu luto tanto por vós. Venho e lhes chamo à conversão! Mostro-lhes o 

caminho! Peço-lhes devoção! Eu venho e cubro com o Meu Manto todas as suas 

necessidades: espirituais, materiais e temporais. 

Eu venho e olho carinhosamente para as grandes necessidades dos filhos aflitos e 

sofridos. Eu venho socorrer – pela Misericórdia de Meu Filho Jesus Cristo – o mundo 

inteiro para que faça a reflexão sobre este dia. 

Este é o dia em que são lembrados, pelo coração dos filhos, os pais que já não têm mais 

ao seu lado, e pelo coração dos pais, os filhos que já não têm mais ao seu lado. São 

também lembrados tantos santos que já estão junto de Deus – anjos que passaram 

no meio de vós. A reflexão deste dia de hoje é a mais linda de todas. Porque nos faz 

compreender que de nada adianta o orgulho, a vaidade, o egoísmo. De nada adianta a 

avareza, a luxúria. O que, de fato, necessitamos é de ter um coração em paz: De nada 

adianta querermos, ganhar o mundo se perdermos a maior graça que é a alma. 

Temos que ser sábios e Santos. Os grandes filhos de Deus chamados a serem santos 

somos todos nós! Cada um, filhos, é chamado a ser santo pelo Pai. 

Meus filhos, vamos todos refletir sobre a missão de ser santos. O ser humano vive sobre 

esta terra, linda, cercada de encantos, porque Deus fez tudo tão especial para aqueles que 

são especiais para Ele. Estamos sempre nas mãos de Deus. 

A matéria meus filhos é simplesmente uma forma humana, não é a vida da criatura, que se 

vê cheia de vida enquanto Deus permite. Deus permite a vida sobre o corpo para que vós 

possais cultivar a missão de lutar pelo Céu, pela Vida Eterna. Essa deve ser a reflexão de 

cada um neste dia Santo, neste dia dedicado a todos os Santos, às almas Santas, 

aos filhos de Deus que já estão diante do Pai. Há também aqueles que ainda não estão 

diante do Pai, mas que estão esperando a sua hora. Que Jesus lhes conceda muita 

misericórdia. Que Jesus lhes conceda a redenção a essas almas. 

No Céu meus filhos, a alma vive eternamente. No Céu não há o peso da terra, o peso do 

poder, da ganância, da injustiça, das divisões, mas apenas a beleza da santidade. 

Assim é o Reino de Deus. 

Essa é a reflexão que temos que fazer sobre a morte. Sei que vós têm a devoção de ir ao 

cemitério, de encontro aos seus queridos e fiéis irmãos que já partiram, mas não podem 
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fazê-lo, porque tem que cumprir as regras das autoridades sanitárias da vossa área de 

saúde. Mas é importante meus filhos, lembrar que a matéria se desfaz, enquanto a alma se 

transforma plenamente na vitória da ressurreição. 

Essa reflexão sobre a transformação é linda meus filhos. Por isso é que, quando Jesus 

tomou em Suas mãos o pão, e, depois, tomou em Suas mãos o vinho dizendo: Isto é o 

Meu Corpo! Isto é o Meu Sangue, pensou na Casa do Pai. Ele pensou em um lugar de 

paz para o qual Ele deseja que todos os escolhidos, os perseverantes, os que recebem a 

Santa Eucaristia na boca, irão receber também a glória de olhar para Jesus. Aí, Jesus, 

com seus braços estendidos, irá derramar sobre vós todo o Seu Amor, irá acolher vós 

nesse lugar tão Santo Corgo da Igreja, que é o Reino de Deus, o Céu! 

Fica, então meus filhinhos, para cada um de nós essa reflexão de sabedoria. Que aqueles 

que já se foram ou aqueles que estão sendo colhidos hoje, sejam também bem-

aventurados, que tenham o privilégio de receber essa grande graça de ser acolhido por 

Jesus. 

Meus filhos, quando somos movidos pela fé, nenhuma tempestade nos abala, nem nos 

incomoda. Temos de ter sempre uma vida de oração. Não é fácil enfrentar as 

tempestades do inimigo, atravessar barreiras difíceis, pisar sobre espinhos e vencer a 

guerra. Estamos diante de uma luta entre o Céu que é o bem, combatendo todo esse 

mal que está presente na terra para destruir a pureza, a felicidade, a alegria da família, 

para destruir os filhos de Deus. O mal quer tirar a essência que nos faz luz que é a 

Presença do Espírito Santo em nós – sobre nós, nos conduzindo de forma belíssima ao 

encontro de Jesus Cristo. 

Meus filhos queridos, com tanta confusão no mundo, e entre a Igreja do Meu Filho Jesus 

na terra, o desafio para a humanidade é o de ser capaz de diferenciar entre o certo e o 

errado aos Olhos de Deus. Mas, muitos cristãos serão empurrados para longe do Meu 

Filho Jesus e de Mim, por uma nova forma global de evangelização, a qual incidirá 

exclusivamente sobre a política. Em vez de serdes incentivados a permanecer fiéis ao 

Meu Filho Jesus e a confiarem em tudo o que Ele é. 

Nunca meus filhos deveis confundir na Palavra Dele, com as aspirações de um mundo 

secular. Ele deixou sempre claro para, a humanidade, através do Livro do Pai, dos perigos 

de fazer isso. Um mundo secular serve Filhos, apenas as suas próprias necessidades e, 

os homens de poder, ambição e aspirações egoístas, criam as regras que o regem. 

Muita desinformação tem sido espalhada em relação ao vírus e ao meio ambiente, 

quando só Deus pode curar e ditar como a terra se comporta. O homem pode prejudicar e 

danificar a terra, mas ele nunca pode destrui-la, porque todas estas coisas estão nas 

Mãos de Deus. A falta de confiança em Deus significa que o homem acredita que ele tem 

o controle sobre o universo. O homem insensato meus filhos, pensa que as suas ações 

podem mudar as Leis de Deus. O homem sábio sabe que Deus é Todo-Poderoso e, 

enquanto ele for reverenciado e as suas leis cumpridas, então a sobrevivência do homem 

estará assegurada. Filhos a sobrevivência da terra não tem nada a ver com o homem 
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mortal. Somente Deus tem o poder de controlar o ar que vós respirais, a água que 

vós bebeis e a capacidade de sustentar a vida. 

O único perigo para a humanidade é o próprio homem. 

O homem enganará os outros, no interesse do próprio ganho. Ele mentirá, se for para sua 

vantagem e quando lhe convier. A confiança é facilmente quebrada, e vós filhos estais a 

viver agora numa época em que deveis saber que a terra permanecerá como era 

antes e que qualquer perturbação climática é pela Mão de Deus. A intervenção do homem 

numa criação divina somente será permitida se estiver de acordo com a vontade de Deus. 

Meus filhos queridos, todos os videntes que estão em comunicação, com a verdade 

Divina, através de Mim, como é o caso deste Meu Filho, acenderão a chama do Espírito 

Santo, para poder, divulgar e repetir novamente as Minhas mensagens. Estejam 

adequadamente preparados para a batalha que tem pela frente. 

Como já disse, meus filhos, cuidado com as vacinas, porque milhões virão com 

o chip, que é marca do demónio, que vos querem introduzir ao serem injetados. Não 

caiam no engano dos servidores do mal, porque eles o que procuram é marcar a 

humanidade com este chip e dizimar a população mundial, 

principalmente os de maior idade. 

Tudo é uma conspiração dos emissários, que estão se aproveitando desta epidemia, para 

marcar a humanidade, dizimá-la e escravizá-la. 

Meus filhinhos queridos, consagrai-vos o mais depressa possível aos nossos Dois 

Corações,  estendendo vossa consagração aos vossos filhos, familiares e irmãos 

de oração, para que todos sejam livrados e protegidos do chip e de todos os enganos 

e conspirações dos emissários do mal. 

Lembrai-vos meus filhos que o Céu não vos abandonará, por isso, não temais, Eu, vossa 

Mãe da Bondade, cuidarei de vós. A proteção de Meu Santo Rosário, não deixará que 

nenhuma força do mal possa fazer-vos dano na vossa vida. Nenhum dos filhos, 

devotos do Meu Rosário, se perderá, nem suas famílias, Vos prometo: Lembrai-vos: o que 

parece impossível para os homens é possível para Deus; Eu, vossa Mãe, não deixarei 

perder nenhuma ovelha do rebanho de Meu Filho Jesus. Por isso, aferrai-vos a Meu 

Santo Rosário, porque junto com a consagração de Nossos Dois Corações, são a maior 

proteção que o Céu vos dá para este final de tempo.  

Eu abençoo todos filhos, carinhosamente. Que Deus lhes fortaleça sempre na fé, na 

confiança, na perseverança e na graça de caminhar sobre o caminho da Vida Eterna: 

Jesus! Que seus pés toquem essa graça. Quando vós é, de fato, de Jesus nada o 

abalará, nada o destruirá e nada o impedirá de seguir o caminho da verdade. Que Jesus 

esteja à sua frente e que vós siga as pegadas Dele cada momento de sua vida. Todos nós 

temos como grande graça – e mérito a receber – que é seguir as pegadas de Jesus aqui 
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na terra e ser conduzido ao Céu por Jesus. Feliz é aquele que O conhece e vive, de fato 

a vontade Dele.  

Peço a Deus que abençoe todos vós que continuam nessa missão aqui na terra. Peço 

também a Deus que abençoe as famílias daqueles que estão em desespero, porque estão 

próximo de perder alguém que ama; que Deus os conforte. Lembrem-se sempre que este 

mundo é uma passagem. O mais bonito da vida é ter consciência que vós nunca está 

sozinho, quando é um filho de fé, nem mesmo quando chegar a sua hora, que é no 

momento da sua morte. Eu, Maria, e Jesus, estaremos e sempre ao lado daqueles que 

são fiéis a Deus. 

Cada um dedica devoção especial a um Santo que lhe traz força para vencer a batalha. 

Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo – a Santíssima Trindade – abençoe 

todos vós e todas as almas. Aqueles que já estão junto do Pai, sejam intercessores de paz 

e de luz para o mundo, principalmente para os nossos jovens e para as nossas 

crianças para que sejam instrumentos de paz e de amor! 

Permanecem em paz, todos filhos do mundo inteiro, sob bênção do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

Oração mês de Novembro (01-11-2020) 

Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, nós Vos pedimos por todos os falecidos, que 

chamastes deste mundo. Dai-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que eles, tendo passado pela 

morte, participem do convívio de Vossos Santos na luz eterna, como prometestes a Abraão 

e à Sua descendência. Que sua alma nada sofra, e Vos digneis ressuscitá-lo com os 

Vossos Santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para 

que alcancem junto a Vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Àmen. 

Pai-Nosso 

Ave-Maria 

 
 
 

 

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) 
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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 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."  
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