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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 07 de MARÇO de 2021 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

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

nesta capelinha tão bonita do nosso irmão, para deixar a mensagem do mês de Março da 

Nossa Mãe da Bondade. 

Estamos muito tristes, porque muitos irmãos e irmãs, discordaram da nossa mensagem 

que demos no mês de Fevereiro, a respeito desta epidemia, onde nós dizíamos que o vírus 

não eram obras dos laboratórios e de satanás, mas sim dos homens, mas que eles 

aproveitaram uma parte dele. Porque também sabemos irmãos, que existirão 

determinadas epidemias, doenças que pode reduzir a população mundial e que são 

criadas em laboratórios. 

Na nossa mensagem não falamos da poluição atmosférica mundial, também é obra dos 

homens, que está matando muitos irmãos, economicamente desfavorecidos, 

especialmente em nações em desenvolvimento que têm vindo a ficar para trás na adopção 

de medidas de combate à poluição atmosférica. A poluição atmosférica irmãos é muito 

prejudicial para a saúde humana e o ambiente, tem vindo a aumentar cada vez mais e a 

causar cada vez mais mortes. 

Meus irmãos, vós estão expostos a muitos metais pesados e a vários produtos 

químicos, altamente tóxicos, diariamente, que estão no ar, na água, nos alimentos, nos 

mares e nos solos, e que ignoram esse facto. 

Na verdade irmãos e irmãs vários países, devem já reduzir à poluição atmosférica, o mais 

rápido possível, ou então correm grandes riscos de não poder respirar ar puro. 

Para terminar meus irmãos, Nós os Arcanjos, somos porta-voz do Senhor e não de 

satanás, nunca mais discordem das nossas mensagens. Por isso, irmãos, povo de 

Deus, ouvi esta recomendação, gravai-a nos vossos corações e encontrareis a Paz. 

Nós, vos protegemos, e vos devemos guiar até ao Imaculado Coração de Maria. Vinde 

a nós, e vos ajudaremos. 

Permanecei, com a Bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Ámen 

Os Arcanjos 

Miguel 

Gabriel 

Rafael 

  

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_MensagemFP_2021-03-07.pdf
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Mensagem de Nossa Mãe do Céu 

 

 

Meus filhinhos queridos, Eu os acolho com Meu Coração e sei que Jesus também lhes 

acolhe. Neste dia, um dia muito especial de oração. Tempo de Santidade que é o tempo 

quaresmal. A Quaresma é um tempo de reflexão, de oração e de silêncio. 

Há muita dor! O mundo precisa muito de oração. Como mudar tudo isso meus filhos? 

Orando e suplicando por misericórdia ao Coração de Jesus Misericordioso. 

Vós, filhinhos estão em um tempo de graça, o tempo da Quaresma, que é um tempo de 

acolhida e de reflexão. Mas é também um tempo difícil, de perseguição, de tribulações e 

de divisões. 

Meus filhos, olhe para Jesus neste tempo tão especial em vigília, em oração, neste 

tempo de jejum, de silêncio, de paz! 

É triste ver tantos inocentes, tantos jovens, não tendo a felicidade de contemplar a paz 

sobre a terra, vivendo em guerra! Vivendo a dor, as lágrimas de um mundo no qual falta 

tanto amor. 

Neste tempo quaresmal, fazemos a reflexão do amor de Jesus Cristo por nós. O que 

Jesus fez por nós? Morreu por cada um de nós. Deu a Sua vida! Caminhou segundo a 

vontade do Pai para que cada coração contemplasse a glória, a ressurreição, a felicidade 

maior, que é saber que tudo é do Pai: nossa vida, nossa caminhada. 

Este é um tempo em que a humanidade precisa muito, valorizar mais esse encontro 

com Jesus, essa busca. É preciso estar na presença d’Ele, dobrar os joelhos, ter esse 

momento de fé único entre nós e Jesus, que é Deus! O tempo quaresmal nos convida a 

viver com Jesus. Essa é a maior alegria. É o que podemos fazer de melhor, é a nossa 

volta para Jesus. O mundo está cansado e ferido, o mundo está perdido, porque o 

homem vive a individualidade, a indiferença e a desigualdade. 

O homem quer sempre estar à frente de Jesus na ciência, na sabedoria, no 

desenvolvimento, na tecnologia, no conhecimento, nas experiências. Não existe ninguém 

meus filhos, que possa estar à frente de Jesus. Quem quiser estar à frente vai cair! 

Porque não vive os Dez Mandamentos da Lei de Deus! Não sabe esses mandamentos, 

por isso não vive! Quem sabe, vive! Ele sempre será o caminho, a salvação, a verdade e 

última tábua de salvação. 

Este é um tempo de adoração, de meditação, de examinar a sua consciência, de penetrar 

fundo em seu coração e ver onde dói, onde está a ferida. Procure por aquela ferida que 

precisa de muita cura, mas por orgulho, por egoísmo, não procura curar, que é o perdão, 

a conversão. 

Para isso filhos queridos, a cura é a oração, é o Santo Terço, o Santo Rosário. Os 

mistérios do Santo Rosário, são lindos. Eles podem transformar a sua vida, a Santa Igreja. 

Porque a Palavra de Deus é Palavra que salva! 

Gostaria muito que nesta Quaresma, os meus filhos predilectos sacerdotes se 

convertessem em almas vítimas pela conversão dos pecadores e a salvação da 

humanidade. Satanás se oculta debaixo de vários disfarces de aspecto de bom e 

caritativo, de aparência intelectual e santa, porém, no fundo, o que ele tem em vista é 

criar divisão, heresia e confusão. 

A Igreja de Jesus Cristo apresenta-se chagada pelo contágio maléfico da infidelidade e 

da apostasia. Aparentemente tudo corre bem. Na verdade, filhos, ela é invadida por falta 
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de fé. Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis não acreditam, já perderam a 

verdadeira fé em Jesus Cristo e no Seu Evangelho. 

Desejo meus filhos, que todos rezassem por eles cada vez mais! Unidos a Mim, a Mãe da 

Bondade, com o Céu, com a Sagrada Família e com São José. Este mês é dedicado a 

Ele. São José meus filhos foi exemplo de silêncio e de perfeição! Foi o que Jesus 

Cristo desejava Dele: amor, compromisso, responsabilidade e fidelidade. Buscou a 

aperfeiçoar-se no caminho de Jesus. Que Ele faça de vós um coração unido e forte. 

Eu gostaria muito meus filhos, lembrar-se Dele neste mês no dia dezanove, agradecer a 

Deus, e ter como um grande protetor das famílias, aquele que, com carinho, foi um 

instrumento de Deus para dar ao Menino Deus o amor, o carinho e a proteção. 

Para proteger e socorrer as famílias de todo o mundo, que se encontram a 

desmoronar, sem sabedoria, sem discernimento, sem caridade, sem piedade. 

Então meus filhos no dia de São José, devem estar com o seu coração feliz, mesmo que 

os seus olhos lhe oprimam por falta de oração na sua vida, porque a Quaresma é o tempo 

em que mais o demónio atormenta a humanidade. 

Lembrem-se também, que no dia dezanove, em que vão fazer o jejum, a este jejum vão 

colocar nas mãos de São José, para que Ele conduza as vossas necessidades, que 

hoje tanto precisam muito, porque Ele sabe que necessitam muito de bênção, talvez mais 

do que vós mesmo, neste momento. 

Vamos colocar todos os filhos do mundo inteiro, as nossas vidas nas mãos de São José, 

e Ele é um Santo que vai proteger a humanidade com muito carinho. O coração de São 

José sempre foi um coração protetor, um coração que protegeu tanto, com amor e alegria 

o Menino Jesus, e hoje protege crianças, jovens, famílias, a Santa Igreja. 

Que São José interceda por nós, por esse vírus, em especial pelo vosso Papa Francisco, 

que hoje é o último dia da sua visita ao Iraque e que neste momento está a celebrar a 

Santa Missa para todos os católicos e não católicos. Os nossos corações, Meu e do Meu 

Filho Jesus, saltavam com muita alegria, ao ver o Papa a celebrar. 

Que ele traga a paz para todos os Iraquianos 

Vi também meus filhos o vosso Papa andar por todos os lugares, onde foi visitar sem 

máscara, isso foi muito emocionante para Mim, filhos. 

Permaneçam sempre meus filhinhos, sob a proteção do Pai, do Filho e do Divino 

Espírito Santo, também sob a bênção grandiosa de São José sobre a vossa vida. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
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Oração mês de Março (07-03-2021) 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF  

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas 

humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos 

encontramos. 

Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma 

solução favorável. 

Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. 

Que ninguém possa jamais dizer que vos invocámos em vão. 

Já que tudo podeis junto de Jesus e de Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual 

ao vosso poder. 

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais Santa Família, nós vos pedimos: sede, 

o protetor da nossa família, e alcançai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de 

Jesus e Maria. 

São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Ámen 

 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)  

 

 

 

MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 

Ano 2020 

Leia as mensagens anteriores no menu lateral "ANOS ANTERIORES" 

  

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2021-03-07.pdf
http://maedabondade.org/mensagens-2021/
http://maedabondade.org/mensagens-2020/
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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."  

http://maedabondade.org/historia/
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/

