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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 06 de JUNHO de 2021 

 

Irmãos e irmãs, que a paz de Deus Altíssimo esteja convosco. 

Eu, Miguel, Príncipe dos exércitos de meu Pai, vos prometo que serei 

amigo e intercessor nesta vida e na chegada à eternidade, de todos aqueles que 

rezarem o Santo Rosário. Não deixarei que nenhum de meus irmãos se 

perca, e o mesmo farei com suas famílias. 

Portanto, não temais irmãos, estamos sempre disponíveis para servir-vos, 

proteger-vos e amparar-vos de todo o mal e perigo. 

Irmãos, Meu Pai me concedeu a honra de preservar de todo o mal o seu 

rebanho fiel, é por isso que não deveis temer, mas confiar, rezar e pedir ao 

meu Pai que tenha misericórdia desta humanidade tão ingrata, tão pecadora e 

tão esquecida das maravilhas e bondades de Deus. 

Não sabeis, irmãos, o quanto nos dói ver muitíssimas almas que, no momento 

do vosso tempo, estão se perdendo. Mas nós, os arcanjos e anjos, não 

podemos ajudá-las, sabeis por quê irmãos? Porque elas deram as costas ao 

Deus da vida, enquanto tinham vida aqui na terra! 

Quanta tristeza aflige o Céu! Que dor sente meu Pai, vendo se perderem tantas 

almas! Irmãos, vos peço que ao fazer as vossas orações, incluais as almas 

pecadoras. 

Que a paz do Deus Altíssimo vos acompanhe, irmãos. 

Somos vossos amigos e conselheiros, Miguel Arcanjo, os Arcanjos e os 

Anjos do Reino de Meu Pai: Ámen 

Miguel Arcanjo 

  

Mensagem da Mãe do Céu 

Meus queridos filhos, é uma alegria poder estar na presença linda do 

Sagrado Coração de Jesus, especialmente neste mês de Junho de devoção a 

esse Coração Santo. 
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Jesus nos ama e acolhe a todas as nossas necessidades! Sejam elas 

espirituais, temporais ou materiais! A grande busca da humanidade em 

toda a face da terra é pela justiça. 

As pessoas estão cansadas de ver o sofrimento causado pela ganância e pela 

desonestidade, em especial o vosso país que grita pela Misericórdia do Senhor. 

Que O Senhor envolva Portugal com o Seu Manto Sagrado para que 

esse país alcance o lindo mistério da paz! O Sagrado Coração de Jesus 

derramará sempre muitas bênçãos sobre este país e sobre todas as nações 

necessitadas do amor e da justiça. Isso terá como finalidade meus filhos, 

despertar as pessoas para o crescimento espiritual. O mundo somente será, de 

fato, feliz, quando a humanidade se despertar para Deus! 

Esse é um forte alerta meus filhos, porque despertar-se para Deus não é para 

qualquer pessoa, mas, sim, para o coração que tem sede e fome de Deus. 

Então meus filhinhos, é do Coração de Jesus que o mundo tanto precisa. O 

mundo precisa desse Santo, abençoado e Sacramento do Coração para que 

todas as necessidades da criatura possam ser restauradas e Santificadas. 

Todas as necessidades se resumem nisto: As pessoas precisam muito de 

Deus! Só de Deus, unicamente de Deus! Ao ouvir essas palavras, temos a 

clara sensação da distância que separa o mundo de Deus, filhinhos! 

Por isso, cada um de vós tem de louvar a Deus e alimentar a sua alma com a 

maior Palavra do mundo: A Palavra do Senhor! A presença de Deus se 

manifesta, de fato, dentro de nós. Os Santos que proclamavam a presença de 

Jesus Cristo em suas almas diziam: Cristo vive em mim, por isso eu sou 

feliz.  

O afastamento das pessoas das coisas de Deus faz com que o mundo se 

derrame em lágrimas e em sofrimento árduos. Não existe sofrimento maior do 

que aquele do coração que não tem paz. 

Quando tem paz, filhos, tem tudo na vida! O alimento tem sabor. A família 

tem alegria. O trabalho tem raízes e produz frutos! Isso acontece quando 

tem Deus, mas quando lhe falta Deus, o alimento não tem sabor, sua família 

não tem valor e o seu trabalho não tem significado algum. 

É por isso filhos, que a humanidade vive tão perdida diante do árduo sofrimento 

espiritual. As pessoas colocaram tudo na vida, mas se esquecem da essência 

da vida: Deus! 

Meus filhos, Jesus nos faz um grande apelo de fé e da boa vontade. Ele apela 

para a coragem do missionário para que fale e testemunhe sobre o Reino 

de Deus. Esse Reino está também hoje presente na terra, porque Jesus 

Cristo, é o caminho, a verdade e a vida entre nós. É esse caminho, essa 

verdade e essa vida que vai nos conduzir, de fato, à salvação de nossas almas. 
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Quem abre verdadeiramente o seu coração para o Serviço do Evangelho, 

cresce, porque aprende que Cristo edifica em nós os pilares de seu 

ensinamento. 

Um exemplo bonito meus filhos é quando se dedica a fazer algo em prol 

das pessoas necessitadas: dos doentes, das crianças carentes, das pessoas 

necessitadas de acolhida e de palavras de conforto. Jesus faz de vós um 

instrumento.  

É por isso meus filhos, que Eu chamo-vos ao caminho do perdão e da 

obediência, a seguir as pegadas de Jesus Cristo, mergulhar nesse oceano 

misericordiosíssimo, e, nas entranhas desse Coração Misericordioso, pedir 

perdão a Deus. 

Meus queridos filhinhos, ajudem-Me a salvar o vosso mundo! Consagrem-Me 

as vossas vidas, os vossos corações, as vossas famílias e a vossa fé. 

Consagrem-Me as nações mais pecadoras, para que se convertam.  

Não desanimem diante das dificuldades do mundo! Não se dêem por vencidos, 

meus filhos, diante da maldade e da injustiça do mundo. Até agora essa 

epidemia continua sem cura, matando milhares de meus pobres filhos. 

Se o mundo não fosse tão malvado e perverso, Eu, com toda a certeza, lhes 

diria com todos os detalhes, como se cura esta epidemia. Não existe cura 

humana… só Deus pode curar! Mas, como não procuram nem a Deus, nem a 

salvação, não posso lhes revelar nada, o Senhor continua permitindo essa 

epidemia, justa punição aos que mais pecam.  

Rezem, rezem, rezem muito o Meu Santo Rosário poderá destruir as 

tentações do pecado. 

O demónio quer causar no mundo uma grande divisão! Deus quer a união dos 

povos, quer a unidade e a fraternidade. 

Meus filhos hoje convido-vos a abrirem os vossos corações à vontade de Deus. 

Permanecei unidos ao Meu Coração obedecendo aos chamados de Meu Filho 

Jesus Cristo. 

A humanidade está à beira de uma catástrofe e o Meu adversário age de 

noite e de dia a fim de arrastar uma multidão de almas para o abismo. Um dos 

seus grandes desejos é exatamente exterminar todos os filhos. O terrorismo é 

e será uma das piores armas que Meu adversário continuará a usar para 

aniquilar e prejudicar milhões e milhões de vidas inocentes neste mundo. 

Meus filhos, Jesus Cristo está nos alertando: vamos ter muito cuidado! Cuidem 

das vossas casas! Das vossas famílias! Porque podem ser contaminados 

por algo pior do que esta epidemia. 

A nossa esperança meus filhos é o Senhor Jesus Cristo! Aquele que criou o 

Céu e a terra; Aquele que nos fez à sua imagem e semelhança; Aquele que nos 

deu a salvação; Aquele que é o Nosso Salvador; Aquele que é a nossa 
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Ressurreição e a Fonte da Misericórdia que jorra para o mundo, o qual vive 

em lágrimas de dor. 

Meus filhos, neste domingo do Senhor, Eu quero entregar o mundo ao Sagrado 

Coração de Jesus, todas as famílias que estão passando por sofrimentos, por 

perdas. Peço que Jesus Cristo as console, conforte e dê toda a força 

necessária. Quero entregar também todos os doentes, enfermos do corpo, da 

alma e do coração, a fim de que Jesus os cure e dê a eles a vida, a vida em 

abundância, a vida plena. 

Portanto, filhos, reúnam-se em oração pelas Igrejas do oriente e do ocidente, 

pois as vossas orações hão-de fazer grande diferença e a bondade do 

Senhor se manifestará em vossos corações. 

Antes de terminar meus filhos, sabeis como o mundo se encontra, irá haver 

muita carência de mantimentos, muitos filhos irão sentir-se ameaçado pela 

fome, pelo ódio e pela violência. 

Rezai, rezai, rezai muito, é o que vos peço para que não haja demasiada 

fome. 

Amo-vos filhinhos, por isso alerto-vos. 

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 Junho (06-06-2021) 

Meu amado Jesus Cristo, venha curar as feridas presentes no meu coração e 

nos corações de todos os seus filhos, meus irmãos. Peço que venha derramar 

esperança sobre este mundo em aflição e em desespero. Este mundo em que o 

homem não consegue mais buscar na Palavra de Deus a solução dos seus 

problemas, porque falta oração, falta entrega, falta confiança e falta se doar 

inteiramente a Deus! Em seu infinito amor de Pai, Deus se doa completamente 

a todos nós e nos dá a felicidade de viver junto ao Céu, escutando a sua Santa 

Palavra; ensina-me Jesus a colocá-la em meu coração, a mergulhar no oceano 

de sua linda graça, para vencer o sacrifício e me tornar digno de ser santo. 

Deus é por nós, louvado seja! Ámen 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

 

MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 

Ano 2020 

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

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, 

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/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/

