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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 16 de FEVEREIRO de 2021 

Festa ANIVERSÁRIO (22º) 

3º Aniversário do Milagre Eucarístico 
 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

Meus irmãos e irmãs, nós Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, estamos aqui nesta 

capelinha do nosso irmão Fernando, para deixar mais uma vez uma mensagem da Nossa 

Mãe da Bondade. 

Estamos aqui hoje, para dizer a verdade a respeito desta epidemia.  

Este vírus irmãos, não é obra dos laboratórios e de satanás, mas eles aproveitaram uma 

parte dele, mas não foram eles que criaram. 

Pensem bem meus irmãos o seguinte, os homens estão destruindo as bases deles há 

muito tempo. Sim eles têm pessoas encarnadas no planeta que agem exatamente do que 

eles querem. Então irmãos, tudo se baseia nisso. Vós colhem o que vós plantam. O que o 

homem fez ao longo do tempo? O homem desmatou, invadiu, incendiou as florestas, 

mudou o habitat dos animais, alterou o ciclo normal de equilíbrio que havia em todo 

o planeta. Então muitas doenças que vós têm hoje eram doenças exclusivas do equilíbrio 

da floresta. Tudo existe meus irmãos em equilíbrio. Doenças que são transmitidas por 

insetos e animais, são consequências do quê? Da exterminação de muitos pássaros, de 

muitos animais terrestes que comiam insetos.  

Então o desequilíbrio dessas espécies de insetos avançou para as cidades e aldeias. E 

aí irmãos tudo começa a aparecer, doenças novas que ninguém conhecia causando 

mortalidade, causando pânico. É aí também, onde entram os laboratórios e satanás: 

disseminar o pânico através da sua média. Isso cria o quê irmãos? Cria o pânico, e medo. 

Hoje irmãos não têm como negar, é consequência das suas próprias acções. O homem 

desequilibrou o planeta terra, por isso estão sofrendo o resultado deste 

desequilíbrio. 
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Bem meus irmãos e irmãs, o aviso está dado como essa epidemia e outras surgiu entre 

vós. 

Não estamos negando, que não existe uma epidemia, existe, vós criaram e atraíram isso. 

Então agora ajam corretamente, pelo menos isso, para que todos possam ser salvos, 

por meio da Misericórdia de Deus e nossa Mãe do Céu! 

Nós os Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, estamos prontos para ajuda-los. 

Basta que nos peçam com confiança e de coração nas vossas orações. 

Vos abençoamos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen 

Miguel, Gabriel, Rafael 

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, hoje dia das minhas aparições não podeis ir ao Meu Santuário 

Corgo da Igreja, para agradecer a Deus, pelos vinte e dois anos da Minha vinda aquele 

lugar Sagrado. 

Agradeço-vos na mesma ao ver-vos a rezar o Meu Santo Rosário nas vossas casas, já 

sinto-Me homenageada com o carinho dos meus filhos. 

Este ano meus filhos, vai ser um tempo de muitas batalhas, porque é um tempo de 

justiça de Deus na terra. Vamos estar cercados pela proteção do Coração de São José, 

que vai-nos valer e socorrer a cada coração nos momentos de sofrimento. 

Neste novo ano meus filhos, São José vai ser o Pai das Famílias, o protetor de todas 

as famílias do mundo inteiro. Quero que todos vós, possam se unir a Ele, com força, 

devoção e humildade. 

Meus filhos, pela oração Jesus Cristo pode pôr fim a muitas coisas que se têm passado 

neste mundo, referindo expressamente esta epidemia. 

A humanidade não pode se dividir! Ela precisa se unir, principalmente em oração. O povo 

de Deus está muito dividido! Cada um quer sozinho mostrar a essência de algo que 

precisa de união para ter essência.  

Filhos, é hora de reconhecer os erros… É hora de unir-se a Deus. 

A tenebrosa mão do mal se fecha sobre a humanidade, atacando fortemente a 

humanidade para mudar sua mentalidade e perturbá-la, para levá-la ao medo 

descontrolado, oferecer-lhes segurança e prometer estabilidade e, assim, controlá-los 

como eles controlam as populações nas cidade e aldeias. Eles têm tudo preparado 

para levá-los ao pânico, não deixem que eles vos levem para essa armadilha. Tenham 

em mente meus filhos, que não é o fim do mundo. 

É de suma importância filhos, que cada um olhe para seu interior e revele o verdadeiro ego 

humano com quem andam. 

Não é hora de viverem na incerteza nem no desconforto, nem na inveja, no orgulho, na 

ambiguidade, essas baixas paixões lhes farão crescer dentro do mal que o demónio envia 
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aos homens para que caiam em suas armadilhas e esqueçam que foram redimidos 

por Meu Filho Jesus e não estão sujeitos ao mal, mas ao bem. 

Continuem meus filhos, sem medo desta epidemia, não sejam vítima do medo, estejam 

cientes do Amor Divino para que não percam a vossa fé e permaneçam na Esperança 

e na Misericórdia Divina. 

A cura que o mundo mais precisa, vai além deste vírus que hoje leva o mundo a fugir, a se 

recolher dentro das vossas casas. É um vírus muito maior do que este: O pecado! Só o 

Espírito Santo pode nos conduzir à luz para vencer esta epidemia, não são essas vacinas 

que vos vão curar. 

Agora, depende de vós filhinhos! A graça está aí. Valorizem! Acreditem! Tenham fé! A 

graça está aí, Deus está iluminando o mundo com a misericórdia, a piedade, a fortaleza. 

Ele está dando todas as graças. Agora, estão nas vossas mãos, filhos! Eu espero, como 

Mãe de Deus e vossa Mãe, que saibam vencer esse momento, o caminho mesmo que 

seja estreito, cheios de espinho, de batalha, não temam e não se deixem levar pelo 

medo. 

Por isso meus filhos, Jesus nos pede que abramos bem os nossos olhos aos sinais de 

Deus. É o momento, em que tem que estar mais íntimo com Deus. 

Não temam a fome que está vindo por toda a terra ou a queda da economia global, o 

único justo, verão, é o Pai Eterno e Ele não abandona o seu povo. 

Meus filhinhos queridos, vou repetir-vos mais uma vez, convido-vos a lerem as minhas 

mensagens antigas e estarem atentos aos sinais que vos predizem as grandes coisas 

que muito em breve irão acontecer. A humanidade não tem colocado em prática as 

mensagens que Eu a Mãe da Bondade, tenho trazido ao longo desses vinte e dois 

anos. Se vos falo e exorto, é para o vosso bem.  

Escutai-Me enquanto há tempo meus filhos. Estais vivendo dias decisivos e que aqueles 

que tem olhos vejam e os que tem ouvidos que ouçam. Rezem, a fim de que no tempo de 

maior perseguição sejais preservados e permaneçais de pé à espera de Cristo, que muito 

em breve vem para julgar e findar definitivamente com o tempo da provação.  

Fiquem alertas! Meus filhos, resistam, não sejam pegos de surpresa, sejam conscientes 

que são filhos do Meu Filho Jesus Cristo, mantenham-se em estado de graça, tudo por 

Cristo, nada para satanás, fiquem dispostos a viver para Meu Filho Jesus, dessa forma 

eles não terão sucesso em transformá-los. 

Nem tudo que acontece tem lógica para o homem, os planos Divinos não estão na 

lógica humana. O que deve ser cumprido é cumprido, não quando o homem o diz, mas 

quando é decretado pelo Céu. 

Meus queridos filhos, eis que tudo está a ser cumprido, a caridade de Deus Nosso 

Senhor é para o seu povo. Em breve se manifestará na Sua Grandeza de levar consigo 

todos os filhos, todos aqueles que com Amor, Verdade e Fidelidade O seguiram, 

serviram, adoraram e amaram. 

Abram bem os vossos olhos, meus filhos, vejam o que acontece a nível mundial!  

O chip não é uma fantasia…  
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Não lhes falo como lhes falei meus filhos no passado, falo para uma geração que fez 

grandes descobertas, mas não chegou a descobrir a quem servem quando se agitam 

contra a Lei de Deus. 

Os castigos estão à porta. As ordens de Deus, todas serão cumpridas. 

Uma das coisas que Jesus disse meus filhos: Vós estão cada vez mais perto da minha 

justiça! Na verdade, a Palavra de Deus nos fala da grande ira de Deus. A ira de Deus é a 

justiça de Deus. 

Ele também disse: caminhai, mas caminhai com amor no coração. Ele pediu que 

fôssemos mensageiros do amor. E, que a nossa rede fosse justamente o amor, para 

pescar as almas que se encontram perdidas no meio de tantas trevas. Meus filhos, quais 

são as trevas? Às vezes, o homem confunde as trevas com a escuridão da noite. As 

trevas é o orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, mentira, preguiça e tudo aquilo que leva ao 

pecado.  

Meus filhos queridos, Jesus Cristo deixou arcas de salvação. São os Meus Santuários na 

terra, os locais das Minhas Aparições. Peço aos filhos que orem. Afaste o desânimo 

com a oração. Sejam felizes e alegres! Tenham força, coragem, busquem a Deus a todo 

o momento. 

Precisamos animar nossos jovens. Precisamos vencer o desânimo e a depressão e 

entregar nosso coração: Abri-lo para Deus! A depressão pode ser curada quando 

trabalhamos para os outros. Temos necessidade de exorcismo. Muitas vezes, somos 

vítimas de traumas que surgem de gestações difíceis. O pecado de Adão e Eva nos 

acompanha até hoje. Todos precisam de exorcismo. Vamos pedir a Jesus que nos 

exorcize. Porque Ele é o grande exorcista. 

Esses vinte e dois anos da minha missão como Mãe da Bondade – Mãe Imaculada, 

Maria de Nazaré, são para mostrar a vós filhos, que sem Deus não poderão vencer. Não 

existe, em algum momento da vida, outra solução quando a necessidade chama-se 

conversão. Não existe outra solução quando o sofrimento é um problema causado pelo 

pecado, mas existe o Salvador, que é Jesus Cristo. Hoje Eu quero pedir à Santíssima 

Trindade apenas essa graça para o mundo, porque Eu sei que não estão preparados para 

passar pelo que passarão. Eu sei que precisarão de muita bondade e misericórdia do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. Mas cada um faça o seu pedido ao Céu. Vós filhos podem 

mudar muitas coisas, inclusive, solucionar essa dor que o mundo, hoje, sente deste vírus. 

Jesus pode fazer um milagre, sim filhos! Basta aceitarem a cruz, acreditarem na 

misericórdia e terem a certeza de que o milagre pode ser operado na vida de várias 

formas. 

Ao terminar esta mensagem meus filhos, peço-vos que não liguem às notícias que estão 

dando nas vossas televisões, ficarão mais assustadoras. Quanto mais o medo que 

eles emanam a vós, observem, mais o vírus se alastra. 

Pensem meus filhos, que este vírus é uma simples gripe, que se pegassem no dia a dia 

correriam o mesmo risco. 

Então não tenham medo, repito novamente tenham confiança na Misericórdia de 

Jesus Cristo. 

http://www.maedabondade.org/
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Rezem, rezem, rezem muito meus filhos, a vossa oração sincera e perfeita, dou-vos a 

certeza de que tudo se concretizará em breve, segundo os desígnios de Deus. 

Ficai todos com a paz de Deus. Eu Me despeço de todos vós, com o Amor de uma Mãe 

que nestes vinte e dois anos, foi ouvida, seguida e glorificada por vós. 

Abençoo-vos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

  

 

Oração mês de Fevereiro (16-02-2021) 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF  

Senhor Jesus Cristo, Médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos, e nunca 

deixaste de acolher a todos, vinde em nosso socorro, neste momento em que o medo nos 

aprisiona. 

Libertai-nos do mal da epidemia, que avança sobre o nosso Portugal e todo o mundo. 

Nós acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela nossa força da oração. 

Olhai por todos aqueles filhos que estão infectados com o vírus.  

Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo. 

Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias neste momento em 

que caminhamos lado a lado com o medo do contágio. 

Dai-nos Tua mão e concedei-nos a paz diante desta tempestade que nos rouba a 

serenidade. 

Em Ti confiamos, e em Teu Sagrado Coração nos refugiamos neste momento em que o 

mundo clama por Tua infinita misericórdia. 

Assim seja 

Ámen 

 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)  

 

 

 

MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 

Ano 2020 

Leia as mensagens anteriores no menu lateral "ANOS ANTERIORES" 
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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 2022, o 23º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, no local Corgo da 
Igreja, dia 16 de Fevereiro, é a uma QUARTA-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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