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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 02 de MAIO de 2021 

  

Meus irmãos e irmãs, eu Arcanjo Miguel, digo-vos: preparai-vos devidamente, 

dias difíceis se aproximam para toda a humanidade. A vossa fé nesta hora 

se faz importante, pois como nunca deveis estar atentos, preparados para 

fortes provações.  

Não vos deixarei a sós e vos protegerei de todo o mal. Não tenham 

medo.  

Eu Arcanjo Miguel estou convosco e caminho em vosso meio e hoje vos 

abençoo em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficai em paz meus 

irmãos. Ámen 

O Arcanjo Miguel 

  

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, hoje, neste primeiro domingo do mês de Maio, mês 

dedicado ao Meu Imaculado Coração, derramo sobre vós o perfume da 

Minha presença em vossas casas. Este perfume que exala do mais profundo do 

Meu ser, deve ser para vós um bálsamo para curar-vos de todas as doenças e 

preocupações que vos afligem dessa epidemia. 

Meus filhos, no dia 13 de Maio comemorais a Minha primeira aparição na Cova 

da Iria em Fátima. Eu, convido-vos a seguirdes o caminho da Santidade, da 

perfeição e do verdadeiro amor. 

Este é o caminho para o qual Eu também vos chamei no lugar Sagrado 

Corgo da Igreja, que são a continuação de Fátima e onde cada dia Eu vos 

conduzo e guio na direção de Deus e da Salvação. 

Aquilo que Eu disse na Cova da Iria em Fátima meus filhos, repito-vos 

novamente. Rezai, rezai, rezai muito o Santo Rosário todos os dias, pela 

conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo fim das guerras e 

também para fim desta epidemia. Convertei-vos filhinhos o mais depressa 
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possível! Não ofendeis mais, Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi por 

demais ofendido, preparai-vos porque o grande aviso está próximo, 

sacudirá a terra inteira. Todos os homens saberão que Deus está vivo, que 

Ele existe. 

Este mês de Maio meus filhos, coincide com a celebração do dia da Mãe. As 

mães do mundo inteiro, ouvi. Ser mãe é uma graça de Deus. Mas, ser mãe 

também é uma responsabilidade. Como este mês de Maio é dia das mães, 

Eu peço ao Divino Espírito Santo que desça sobre todas as mães do mundo 

inteiro, que lhes leve Misericórdia aos seus corações, impedindo-as de vacilar 

para não cometerem mais erros. 

Meus filhos queridos, cuidai de vossa Igreja! Sois responsáveis por ela. A 

vós, também, será pedido contas! Nestes últimos tempos, o Pai tem escolhido 

muitas mulheres para ser Ministério! As mulheres sempre foram olhadas com 

carinho pelo Pai e muitas já foram escolhidas para grandes trabalhos. E hoje 

também o são! Por isso o demónio não quer, prega por intermédio de falsos 

cristãos, que a mulher é proibida disso ou daquilo. Meus filhos a Bíblia Sagrada 

nunca proibiu mulheres. Pelo contrário, por intermédio delas foram escritas as 

mais bonitas histórias de salvação da humanidade! Os homens, desde os 

primórdios dos tempos, marginalizaram a mulher que a eles cabiam os dons e 

não a elas. Mas meus filhos Jesus Cristo as tinha em suas caminhadas: Marta, 

Maria e Madalena, todas foram discípulas, embora os evangelistas, não 

as mencionassem! Na verdade meus filhos, pouco foi mencionado a Meu 

respeito. Talvez porque as mulheres sempre preferissem dar lugar aos 

homens, pois percebiam que, aos homens, era muito importante a lisonja ou as 

honrarias! 

Mas Deus decidiu: a mulher esmagará a satanás! Onde? Na Igreja! Por isso 

a mulher está na Igreja! Por isso o Pai as convida para as mais diversas 

missões. Os filhos que assistem a celebração da missa, prestando atenção no 

comportamento das mulheres não estão assistindo diante de Deus, mas 

estão pecando em seus corações! Estão cometendo adultério e dentro da casa 

de Deus! Isso é blasfémia! É sacrilégio!  

Cuidai filhos de vossos corações. Amai e aceitai a Deus nas suas 

determinações! Amai a Sua Igreja! Amai-vos a vós próprios, não permitindo a 

malícia, a luxuria tomarem conta de vossos corações, para não vos perderdes 

eternamente! Sede submissos ao Pai! Aceitai Seus desígnios! 

Eu vos digo ainda meus filhos, se não fossem as mulheres, certamente as 

igrejas já estariam vazias. E as mulheres têm esta missão desde que foram 

concebidas por Deus! E desde então o demónio as tem perseguido! Filhos ficai 

atentos, não deis ouvidos ao demónio, ele é extremamente mentiroso. 
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Entrego, hoje, esse mundo doente a Jesus Cristo e peço a cura da terra, dos 

homens. Se o homem não se converter, a tendência é que cada dia mais 

surjam novas tempestades, novos sofrimentos, novas enfermidades e cada dia 

mais dolorosas. 

Meus filhos Jesus nos alerta: Vamos ter cuidado! Cuide de sua casa! Cuide de 

sua família! Porque vós serão contaminados por algo pior do que essa 

epidemia.  

Então filhos, orem com mais fé. Orem com aquele desejo de ver o mundo 

melhor. O mundo está muito doente e triste. Está sofrido! Sintam isso filhos! O 

mundo está sofrendo! Se vós filhos querem um mundo de paz, devem ter esse 

desejo. Tudo o que desejarem e suplicarem, alcançarão. Deus está 

escutando-vos. E é por isso que Eu digo para vós: Filhos! Não abandonem a 

vossa caminhada, não abandonem o amor de Deus! O mundo vai sofrer? 

Vai. Mas o amor de Deus vos salvará. 

Para terminar, meus filhinhos queridos, quero agradecer, de uma maneira 

muito especial, a todas as mães do mundo inteiro, os meus filhos que Me 

acolheram com amor e carinho na tarde de hoje nas vossas casas. 

A todos a minha bênção. Abençoo-vos meus filhos na Santidade do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. Amem 

Maria, Mãe da Bondade 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

  

 

Oração mês de Maio (02-05-2021) 

 

Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus Verdadeiro e Mãe da Igreja, ouvi a oração 

que Vos dirigimos, e apresentai-a ao Vosso Filho Jesus Cristo. 

Concedei a nossos lares a graça do amor e do respeito à vida desde seu início, 

com o mesmo amor com o qual concebestes em Vosso ventre a vida do Filho de 

Deus. Bem Aventurada Virgem Maria, protegei nossas famílias, para que sejam 

sempre unidas e abençoai a educação de nossos filhos. 

Nossa esperança, olhai sobre nós com compaixão, ensinai-nos a ir 

continuamente a Jesus e, se cairmos, ajudai-nos a levantarmos novamente, 

para retornar a Ele, por meio da confissão de nossas faltas e pecados, no 

Sacramento da Penitência, que concede paz à alma. 

Assim, Santíssima Mãe, com a paz de Deus em nossas consciências, com 

nossos corações libertos do mal e do ódio, seremos capazes de levar a todos a 

verdadeira alegria e a verdadeira paz, que vem a nós de vosso Filho, nosso 

Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai e o Espírito Santo. Amem 

 (Publicação revista pelo irmão Fernando Pires)  
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MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 

Ano 2020 
Leia as mensagens anteriores usando o menu lateral "ANOS ANTERIORES" 

 
História 

Breve apresentação de como tudo começou. 
Atualizamos a narrativa. Ir para a página “HISTÓRIA” 

  

 
Amigos peregrinos e benfeitores, 
Já falta pouco. 
Com as restrições não foi possível efectuar certos procedimentos. Já os retomamos. 
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/mensagens-2021/
http://maedabondade.org/mensagens-2020/
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/

