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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 6 de DEZEMBRO de 2020 
 

 … descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

 

Meus irmãos e irmãs, eu Arcanjo Gabriel, estou aqui mais uma vez nesta capelinha do 

nosso irmão Fernando, para deixar uma mensagem de Nossa Mãe do Céu. 

Queria dar a minha bênção para todos os irmãos do mundo inteiro. 

A paz irmãos! A bênção da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Ámen 

Arcanjo Gabriel 

  

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 
   

Meus queridos filhinhos! Com amor e sabedoria Eu quero acolher todos os filhos no Meu 

coração e confiá-los a Jesus neste mês tão bonito de preparar nossos corações para que 

o Menino Deus possa de fato reinar em cada um de nós. 

Neste mês, meus filhos, não podendo sair das vossas casas e cumprindo as regras e 

ordens governamentais do vosso país, façam novamente das suas casas Igrejas, 

consagrando os Nossos dois Corações,  ou . Pedindo a Deus Pai, Filho e 

Espírito Santo por todos. Peçam misericórdia, por todo o sofrimento, principalmente por 

esta epidemia, que já viveram e estão vivendo até aqui e se está se multiplicando. 

 

Neste mês também e no dia dedicado ao Meu Coração Imaculado, à Imaculada 

Conceição, Eu sempre faço um pedido a Jesus: que tenha compaixão e misericórdia de 

todas as almas, de todos os filhos e especialmente daquele que mais precisa dessa 

misericórdia. 

 

Quantos filhos e corações necessitam intensamente da Misericórdia de Jesus! Quantos 

têm passado por provações e por fortes provas filhinhos! 

 

Filhos, hoje Eu sinto, o que Jesus me faz sentir sempre: sem a misericórdia, o mundo 

não terá a graça da vitória. Tristemente, o homem esqueceu-se do maior brilho do 

mundo: Jesus Cristo, que nos conduz ao Espírito Santo. O Espírito que nos faz viver 

inteiramente o amor de Deus Pai. 

 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_2020-12-06.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Sagrados Coracoes Jesus e Maria 2020-10.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Consagracao Sagrados Coracoes Jesus e Maria _3.pdf
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Meus filhos, Jesus sempre me ensinou que podemos estar diante da maior batalha, mas 

se tivermos Deus, vencemos. Podemos estar diante da maior guerra. Se tivermos Deus, 

vencemos essa guerra. Podemos estar diante de uma epidemia, mas se tivermos Deus, 

seremos consoladores. 

Mesmo com lágrimas Jesus sempre me fez entender que, quando temos Deus, temos 

tudo na vida. Isso me ensinou aquele que é o próprio Deus. E é isso, filhos, que Eu, Maria 

Imaculada Conceição, tenho ensinado a vós. 

 

Sou apenas a Mãe Imaculada. É aquela que ama seus filhos. Uma mãe, quando ama, 

tudo entrega a Deus – que é a fonte. Deus escuta o clamor de uma mãe. E, não só a 

Mãe Imaculada, mas também de todas as mães do mundo inteiro. Filhos Deus sempre 

escuta o coração de uma mãe. Ele olha para aquele filho, para aquela filha, para aquela 

mãe que está clamando para seus filhos. E a Imaculada Conceição é a mãe que clama a 

Deus por todos os filhos. No momento presente, Ela pede por misericórdia. Misericórdia 

filhinhos, porque o homem não está vivendo preenchido da graça do Espírito Santo. Ele 

está vazio, dividido, está permitindo que o demónio destrua sua família, sua missão, 

sua caminhada. 

 

Jesus Cristo filhos, nos deixou livres. Livres para termos a graça de caminharmos. Ele não 

nos obrigou e nem nos obriga a nada. A escolha é a vossa felicidade. Se escolherem 

uma vida feliz, vão cultivar essa vida feliz. 

 

Filhos, vão entrar no mês de Natal, como já vos disse, para Mim todos meses é Natal! 

Natal é família! Quem é a família? A família é todos vós, os filhos que nascem todos 

meses, é o sacerdote, é o pai, a mãe, a criança, o idoso, o missionário. Todos são uma 

família! E devem orar muito pelos sacerdotes, bispos, cardeais, porque vejo que eles estão 

indo cada vez mais para o purgatório. 

 

A vossa vida é o Natal. A vossa vida é a essência do Natal, é Jesus, é a família, é o amor, 

é o perdão. Uma família não pode jamais guardar o rancor. 

 

Preparem bem meus filhos a espiritualidade do Natal. Jesus espera que a porta da sua 

casa e do seu coração se abra para Ele. Isso acontece porque vós não abre o seu 

coração para aqueles que estão mais perto de vós. Abrace aos que estão mais perto e os 

acolha. Viva com mais alegria com eles. Servir a Deus é um ato de humildade, 

constante. Amem, amem, amem, perdoem, perdoem, perdoem, façam o bem. Mesmo que 

não sejam retribuídos da mesma forma, façam o bem. 

 

O mundo meus filhos queridos, precisa de muita conversão! A humanidade, as famílias e 

todo o povo de Deus. Deixem a Luz do Céu entrar na vossa vida. Deixem o Menino Jesus 

entrar em seus corações e no coração de suas famílias e de toda a humanidade. 

Permitam que o Menino Jesus nasça todos os meses na vida de todos os filhos de Deus 

na terra. Permitam isso, filhos! Porque só Deus, só Deus pode aliviar o sofrimento 

desta pandemia. Só a Misericórdia Divina! E não dos homens! 

 

Meus filhos, Eu gostaria muito que ao receberem a Minha bênção, recebam o Menino 

Jesus na vossa vida. Vivam esse Natal verdadeiramente nas vossas casas. Sejam Luz! 

Sejam evangelizadores! Tenham a alegria de evangelizar. 
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Meus filhinhos queridos, consagrem-se definitivamente ao Santuário Corgo da Igreja, 

que é o Santuário das famílias, para ser um Santuário de Luz para o mundo, um 

Santuário de Luz para o povo de Deus. 

 

Deus quer um mundo de bênçãos! 

 

Tenho ensinado a vós, que segurem fortemente o vosso Santo Rosário, o seu 

pequenino terço – só assim combaterão e vencerão o demónio. Essa é a nossa vitória, 

é a oração! A nossa vitória vem pela oração. 

 

Meus filhos, nunca devem se desesperar. Nada pode atrapalhar aquilo que é de Deus! 

Nunca se esqueçam disso! O que é de Deus tem uma força muito maior do que a 

armadilha que o inimigo quer armar para derrubar aqueles filhos que oram, aqueles que 

caminham que evangelizam. 

 

Jesus Cristo meus filhos, disse bem forte: Se orarem, nada poderá destruir-vos, mesmo 

que estejam diante da destruição. E, se formos olhar o mundo, veremos que ele está em 

pedaços. Não falamos da natureza, falamos do homem, de crianças, de jovens, mães, 

pais, missionários, povo de Deus, Igreja de Deus. 

 

Com Ele, meus filhos, alcança tudo o que precisa. Sem Ele, não consegue alcançar 

nada. Porque Ele é a Luz, toda a Luz. 

 

Termino meus filhos, dizendo-vos que neste Natal, deveis viver com fidelidade a vossa 

Consagração a Mim e ao Meu Filho Jesus Cristo,  ou , nos vossos 

corações, preparai-vos, limpai os vossos corações de ódio, porque só assim tereis um 

Natal em casa, cheio de Paz e Alegria em Cristo. 

 

Com as minhas bênçãos de Mãe Imaculada Conceição, desejo a todos os filhos do 

mundo inteiro, um Feliz Natal e um Ano Novo em casa.  

Eu abençoo-vos a todos, com o Meu Coração Imaculado. Em Nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, Àmen. 

Maria, Mãe da Bondade 
(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

  

 

 

Mensagem do irmão Fernando Pires. (06-12-2020) 
 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

Meus irmãos e irmãs, o Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus 

Cristo. 

Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia 

com exatidão a data do nascimento de Jesus. Numa das mensagens de Nossa Mãe do 

Céu, Ela falou-nos a partir de Outubro, poderíamos já pôr nas nossas casas, a imagem do 

Menino Jesus. E para Ela todos os meses era o nascimento de Jesus Cristo. 

Que não façamos do Natal de Cristo meus irmãos, o mercado de fé. Que não sejamos tão 

profanos em nossas comemorações para que não esqueçamos dos cantos de louvor, de 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_MensagemFP_2020-12-06.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Sagrados Coracoes Jesus e Maria 2020-10.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Consagracao Sagrados Coracoes Jesus e Maria _3.pdf
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dividir as orações, de sermos ouvintes fiéis de todos os humildes, tal como era Cristo, sua 

família. Mesa farta não traduz coração feliz. 

Que em todas as nossas casas, ricas ou pobres, esteja presente a nossa esperança em 

Cristo, nosso Salvador. Nosso guia. A porta aberta da nossa verdadeira morada. 

Que Ele irmãos, seja lembrado como o verdadeiro significado de todas as luzes de todas 

as cidades, aldeias e de nossas casas. De todos os símbolos do Natal. De todas as cores 

de todos os presentes. De todos os encantamentos e de todos os presépios. 

Natal irmãos, é época em que estamos tão sensíveis e alegres – Que contagiamos a todos 

e que podemos refletir sobre nossos verdadeiros amigos. 

Fazemos um balanço de nossas vidas, somamos todas as alegrias e subtraímos as 

tristezas. 

Irmãos ter Jesus como amigo, é uma dádiva. Sua companhia nos momentos mais difíceis, 

faz ficarmos mais leve. 

Amar é acreditar no outro irmão, dividir sonhos, receber, entregar, perdoar, compreender e 

aceitar. Amarmos é querer estar juntos, unidos pelo pensamento, pelos objetivos, pelos 

mesmos desejos. 

Que neste Natal possamos esquecer tudo o que passou e desfrutar todos juntos da alegria 

e das festas. Com a certeza, é o momento de olharmos para trás e refletirmos sobre tudo o 

que passamos. É uma data em que todos nós confraternizamos no amor fraterno. E que o 

nosso relacionamento se estreite ainda mais e que nossa amizade perdure para sempre. 

Que nós irmãos e irmãs continuemos sendo esse irmão exemplar, responsável e 

batalhador, pois tenho a certeza com a ajuda da Nossa Mãe do Céu, de que 

conseguiremos realizar todos os nossos objetivos, tenhamos fé e seremos todos nós um 

vencedor. 

Que o próximo ano seja para nós uma constante troca de ternura e realização de nossos 

sonhos e desejos. 

Termino meus irmãos e irmãs, desejando a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. 

Irmão Fernando Pires 
(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
  

 

Oração mês de Dezembro (06-12-2020) 
 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF  

 

Quero eu Senhor, neste Natal enfeitar todas as árvores do mundo com frutos que 

alimentem a todos os que têm fome. 

Quero eu Senhor, neste Natal construir uma manjedoura para cada desabrigado.  

Quero eu Senhor, neste Natal me tornar uma estrela para orientar os Reis Magos da Paz 

para cessarem de imediato as violências entre meus irmãos.  

Quero eu Senhor, neste Natal ter o coração grande e a alma pura para abrigar os que 

concordam e principalmente os que de mim discordam. 

Quero eu Senhor, neste Natal poder presentear o mundo me tornando um ser humano 

menos egoísta e com mais humildade para pedir menos para mim e contribuir mais para o 

meu semelhante. 

Quero eu Senhor, neste Natal agradecer-Te por tantas bênçãos, em especial, aquelas 

que vieram em forma de sofrimento e com o passar do tempo tem construído em meu peito 

o abrigo seguro de onde nasce a Fé. 

Ámen 
 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2020-12-06.pdf
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História 

Breve apresentação de como tudo começou. 
 

Atualizamos a narrativa. Ir para a página “HISTÓRIA” 

  

 

 
Amigos peregrinos e benfeitores, 

Informamos que em breve será apresentado o IBAN (dados do banco) para que possam 

realizar os vossos donativos, de modo a que se possa avançar com esta obra da Nossa 

Senhora Mãe da Bondade, segundo os desígnios de Deus. 

Os desafios que temos pela frente são significativos, mas acreditamos que os vossos 

corações e generosidade serão tocados e guiados pelos Corações de Jesus, Maria e José, 

de modo a que esta obra de Deus com os vossos auxílios, possa avançar com as 

necessárias ações e intervenções nos terrenos e infraestruturas necessárias, para a 

evolução do Santuário Corgo da Igreja, Santuário de Luz para o mundo, um Santuário 

de Luz para o povo de Deus. 

  

“(…) Meus filhos, nunca devem se desesperar. Nada pode atrapalhar aquilo que é de 

Deus! Nunca se esqueçam disso! O que é de Deus tem uma força muito maior do que a 

armadilha que o inimigo quer armar para derrubar aqueles filhos que oram, aqueles que 

caminham que evangelizam. (…)” 
(NS Mãe da Bondade, em 2020-12-06) 

   
 
 
 
 
 

 

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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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/

