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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 04 de JULHO de 2021 

 

Meus irmãos e irmãs, Eu Arcanjo Miguel, desejo-vos a Paz, a Paz que 

precisam viver, só assim compreenderão os avisos de Nossa Mãe do Céu. 

Irmãos, se rezarem e se colocarem sempre na presença do Senhor com 

humildade serão todos felizes, Eu Miguel peço a todos muito amor com a 

Santa Eucaristia, muito respeito ao Senhor. Não ofendam mais. Só assim 

Ele poderá curar dessa epidemia. 

Eu vos abençoo em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen 

Miguel Arcanjo 

  

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, hoje, nesta tarde do dia do Senhor, unidos ao 

Coração Misericordioso de Jesus, vamos orar pela paz, pelas famílias e pela 

Santa Igreja. Vamos orar também pela unidade e fé no coração de cada filho de 

Deus que necessita tanto da paz, da conversão, da humildade e de buscar 

verdadeiramente o caminho do qual Jesus Cristo é para todos nós: vida, 

verdade, amor e paz. 

De modo muito especial filhos, procurem, no íntimo dos corações, onde Jesus 

está, onde Jesus habita, onde vós tem a graça de sentir a presença de Jesus 

Cristo, a suavidade do amor de Jesus, de Sua infinita bondade, de Sua infinita 

Misericórdia – procurem o caminho da conversão. Porque o homem está 

permitindo que o mal lhe perturbe, lhe aflija, lhe tire a paz. Isso, por 

causa de coisas tão passageiras, que são as coisas do mundo, as coisas 

materiais. 
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Na verdade filhos, Deus criou o mundo, criou a beleza da terra, da matéria, 

para o bem de seus filhos. Mas, o inimigo usa dos caprichos humanos, 

ganância e soberba – que são os pecados – para levar os filhos a se 

afastarem da graça, da bondade e da Misericórdia – Portugal e o mundo têm 

a doença do pecado que só será curado pela conversão. 

Filhos a conversão cura! A conversão lhe traz a graça de uma vida nova, a 

renovação de toda a sua alma, o seu coração. Faz com que tenha uma 

lapidação bonita, uma lapidação interior. Se o homem continuar como está, 

vai colher só sofrimentos, esteja ele em Portugal ou em qualquer parte da 

terra. O sofrimento é consequência do orgulho, do egoísmo. 

Está faltando humildade! 

Vamos caminhar daqui para a frente, meus filhos, crescendo na fé, tendo a 

alegria de ter fé! Acreditando na graça e na providência de Deus. Virá muito 

sofrimento para a humanidade. Não é para a terra, é para a humanidade, 

para os filhos de Deus! Virá muita dor! Pois é a colheita daquilo que o 

homem plantou. 

Filhinhos queridos! Eu estou aqui, neste momento, olhando para vós 

lendo esta minha mensagem e o que Eu mais quero na vossa vida é a vossa 

vitória contra toda a maldade, contra todas as ciladas do demónio. Eu 

sei também que é isso que o Meu Filho Jesus Cristo quer para o mundo. Mas a 

humanidade precisa ter muita força, confiança e fé. Filho que ora, que 

acredita no poder da oração, tem de acreditar. 

Precisam meus filhos queridos segurar com força na oração para darem 

combate a todas, as dificuldades que virão, na família e nas Igrejas. É com a 

oração que vós filhos combate o grande veneno que o mal lança sobre a 

vossa casa, sobre a vossa família, sobre a Santa Igreja. Meus Filhos, 

podem ter certeza que esse mal que é lançado é lançado pela inveja, pelo 

ciúme, pela mentira, pela intriga, pelo julgamento, pela perseguição. Mas Deus 

quer que sejamos pessoas de fé, unidos, na unidade do Espírito Santo e na 

doçura do amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

Podem ter certeza, filhos, que, Eu Maria Mãe da Bondade, sempre pedirei a 

Deus por vós. O que depende da Mãe, a Mãe pedirá a Deus para os filhos, 

principalmente a Paz. 

Meus queridos filhos, vou repetir novamente, essa epidemia é para castigar 

e purificar o mundo pecaminoso e também a Igreja. E é por isso, que Eu 

digo para vós: Não deixam de rezar, não abandonem a vossa caminhada, não 
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abandonem o amor de Deus! O mundo vai sofrer? Vai filhinhos. Mas o Amor 

de Deus vos salvará. 

Antes de terminar, meus filhos, queria lembrar-vos, está próximo a festa de 

São Bento. Peçam proteção e força na luta contra o mal. 

Ele foi um homem que lutou bravamente contra o mal. Durante sua vida, 

utilizando-se de seu dom do discernimento, Ele encontrou três coisas por 

onde o inimigo pode entrar em nosso coração. É nestas que precisamos de 

mais vigilância.  

 

A primeira filhos: A cobiça! É a idolatria das coisas. Por exemplo é o apego ás 

coisas da terra. Nesta primeira a luta, acontece na reorientação dos desejos. 

É preciso conquistar uma atitude de oblação, de generosidade e desapego. 

 

A segunda: A vaidade! É a idolatria do outro como objecto de prazer. É a 

necessidade de ser reconhecido e amado, pois esquece da relação de 

fraternidade com o próximo e pensa apenas em si mesmo. É fazer tudo só 

pelo interesse de ocupar o primeiro lugar, ser bem visto pelos outros, 

elogiado e admirado. Nesta segunda é necessário perseguir a atitude da 

solidariedade, do diálogo, da comunhão com Deus e com o próximo. Para isso é 

fundamental a mansidão e a simplicidade. 

 

A terceira: O orgulho! É querer dominar tudo para si. Ser um verdadeiro 

deus. É a idolatria de si mesmo. O orgulho é a origem de todos os 

pecados. É pelo orgulho que o homem se separa de Deus e procura sua 

independência. É necessário perseguir a virtude da humildade. Na luta 

espiritual, ás vezes Deus nos dá a graça da humilhação como uma espécie 

de exercício para crescermos na humildade e vencermos o orgulho. 

 

Meus filhos estas lições de São Bento são muito atuais, uma vez que são 

tentados todos os dias. Muitos se deixam levar por uma falsa neutralidade, 

acreditando ser possível, mas a verdade é que ou estamos trabalhando para 

o Reino de Deus, ou estamos ao serviço do reino de satanás. 

Filhos peçam a São Bento vos ajude nesse combate contra o mal. 

Também meus filhos, neste mês de Julho relembram o dia dos avôs e avós, em 

honra a São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Que eles tenham 
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força e saúde para que possam vivenciar belos momentos na companhia de 

seus netos e netas. 

Meus filhos, por todos os vovôs e vovós, convido a fazer essa oração, que é 

a oração do mês de Julho: 

Ó Deus eterno e todo poderoso, em vós vivemos, nos 

movemos e somos. 

Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes 

vossos filhos e filhas, nossos queridos vovôs e nossas 

queridas vovós, uma vida longa com perseverança na fé e em 

boas obras.Concedei que eles, confortados pelo carinho dos 

filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem 

abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa 

bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, 

seguindo os exemplos de São Joaquim e de Santa Ana, que na 

fidelidade à Palavra de Deus, cumpriu sempre a vontade de 

servir e de amar a todos. 

Por Cristo, nosso Senhor. Ámen 

 

Com todo o Meu Amor de Mãe, aos filhos do mundo inteiro, dou-vos a minha 

Força e a Minha Bênção, faça-o em Nome de Deus Pai, Filho e Divino Espírito 

Santo. 

Que Eles vos abençoem e vos guardem. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

 

(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/

