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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 01 de AGOSTO de 2021 

 

Eu, Arcanjo Miguel, vos amo muito meus irmãos e irmãs, vos cubro sempre 

com a minha proteção e afasto de vós todo o mal. 

Continuai irmãos a rezar o Santo Rosário, como a Nossa Mãe do Céu nos 

pede. 

Eu sou o Arcanjo que vos protege e que vos deve guiar até dentro do 

Coração Imaculado de Maria. Não me vou alongar mais, porque tenho ainda de 

ler para este irmão a mensagem da Nossa Mãe do Céu. 

Permanecereis irmãos sempre unidos, sob a bênção do Pai, do Filho e do Divino 

Espírito Santo. Ámen 

Arcanjo Miguel 

 

  

Mensagem da Mãe do Céu 

Meus queridos filhos, com grande alegria e amor em Meu Coração, Eu os acolho 

com grande carinho nesta tarde, dia do Senhor, neste momento de pedir ao 

Senhor, piedade, compaixão e misericórdia para o mundo. Principalmente 

aquele que ouve o Céu e o Céu lhe fala do grande sofrimento, das tribulações, 

das tristezas que irão se fazer presentes sobre a face da terra. 

Continuam meus filhos a rezarem por esta epidemia, nas vossas casas, 

enquanto ainda não podeis ir aos meus Santuários em Fátima e Corgo 

da Igreja, cumprindo sempre com as autoridades sanitárias da vossa área da 

saúde. 

Com a vossa oração sincera, dou-vos a certeza de que tudo em breve se 

concretizará, que esse vírus será vencido deste mundo, segundo os desígnios 

de Deus. 
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Filhos! Eu sempre peço a Jesus para proteger-vos, dar-lhes muita força, 

muita coragem, muita luz e perseverança. Eu sempre falo para Jesus do amor 

que vós o têm, do caminho que têm a Ele. 

Eu sei que hoje, filhos, a vossa vida é cada dia mais cercada pela 

dificuldade, que o mundo inteiro está passando pela dificuldade. 

A carência, a depressão, a dificuldade, por isso é que Eu convido-vos a 

meditarem, a abraçarem com mais amor a vossa missão, a sofrerem com 

mais paciência, mas não deixarem-se carregar demais pelos problemas. 

Hoje cada um tem que ter consciência de que é responsável pelo ato, e 

pela sua ação. Que vós é unicamente responsável em ganhar o Céu, entrar no 

Céu, em ganhar a vida eterna. A maior parte das pessoas, hoje, caem no 

comodismo, exigem muito dos outros e se dão muito pouco. 

Então, cada um precisa contribuir mais. Hoje estão aqui, vossa vida é uma vida 

de caminhada, de missão, de oração, e vós deve ser um contribuinte. O Céu 

lhe dá tudo; mensagem de vida, de força, de coragem, de ânimo, de paz, 

então filhos é o momento de também dar um pouquinho ao Céu, um 

pouquinho do seu amor, da sua entrega, da sua fidelidade, um pouquinho mais 

da sua força de vontade, porque hoje nem todas as pessoas querem lutar e 

vencer. 

Por isso filhos é que Jesus Cristo carregou aquela cruz, mas hoje também 

devem assumir e carregar com grande paciência vossa cruz, que ela não 

venha a lhe servir para condenar a si próprio, mas para ganhar a vida 

eterna, porque quantos são aqueles que abandonam a cruz – quantos são 

aqueles que acham que o peso é grande demais, e abandonam a cruz, e 

depois quando estes acordam, já é tarde, porque o peso de deixar de carregar 

é tarde, porque o peso de deixar de carregar é muito superior do que é com 

aquele que carrega com amor. 

Então não é fugir! Não é deixar, mas é saber ter sabedoria, discernimento. 

Eu tenho certeza que com todas as pessoas no mundo, chega um momento em 

que elas precisam lembrar de si próprias. 

Às vezes fica muito obcecado pelo irmão, e esquece de vós. Tem que olhar 

para dentro e meditar: 

Como eu estou vivendo a minha vida? 

Como eu estou vivendo a minha missão, a minha vocação? 

Como eu estou vivendo a minha caminhada de oração, de fé, de fidelidade ao 

Céu? 

Estou vivendo com amor? 
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Amando sem limitações? 

Estou eu partilhando todas as graças que Deus me dá? 

Meus filhos queridos, que a paz esteja sempre presente em vossos corações, e 

que a Luz Divina flua em vossas almas com o poder de transformação. Quando 

seu coração sofre, ele precisa ser restaurado, transformado e purificado. E a 

melhor fonte para transformação da vossa vida é acreditar, confiar e 

entregar-se totalmente a Deus. 

A grande carência do mundo é de amor. Há tanta desigualdade, tanta 

violência, tanto sofrimento que o homem tem sede de amor. O homem tem 

sede de valorizar esta fonte mais rica de todas as fontes, sabendo o quanto 

Deus lhe ama. 

A fé meus filhos, tem o poder de libertar e de curar os corações. Quando 

deseja alcançar de Deus uma cura, tem que lutar por ela. Não basta apenas 

pedir, tem que confiar. É uma luta interior muito grande, para que, a sua 

confiança seja total. Às vezes, quando entrega a sua vida e o seu coração para 

Jesus Cristo, muitas dúvidas surgem. Isso acontece muito na vossa vida, 

porque a perseguição do mal é imensa sobre todos os filhos de Deus. 

Por isso, que muitas vezes, meus filhos, querem, mas não conseguem entregar 

totalmente a vossa vida ao Pai. A entrega é a maior riqueza que podemos 

alcançar; quando se confia plenamente, porque, só Deus conhece o mundo 

plenamente. 

A vida é um mistério, ninguém sabe o dia de amanha. Temos que viver o 

hoje, o presente. Nunca ficarmos tão sedentos pelo que virá. Mas, estar 

agradecidos pelo que esta sendo conduzido; pelo presente que foi 

proporcionado. A ansiedade pelo amanhã leva o homem a um sofrimento 

muito grande, e ele deixa de valorizar a graça de viver o presente. Por isso, a 

humanidade não tem dado valor nem mesmo a família. 

Os pais e os filhos precisam ter boa vontade para serem instrumentos de fé. O 

desequilíbrio da família está na falta de acreditar. O homem não sabe 

acreditar, ele tem que ter fé, e não uma atitude de um homem descrente, de 

um homem que não tem fé, um homem que não tem confiança em Deus. Isso, 

porque a sua boa vontade não é por sua bem-aventurança. Jesus disse filhos: 

“Vós precisais ser homens de boa vontade!” Mas, para serem homens de 

boa vontade, precisam ser criaturas bem aventuradas. Porque bem 

aventurado é aquele que é simples, humilde, sereno e pequeno aos olhos 

humanos, mas imenso para Deus. 

Muitas vezes, seus atos na vida lhe fazem pequeno. Quantas vezes, pensa com 

orgulho – tão presente na terra – o homem forte é aquele que faz o que quer. 
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Mas, aquele que faz a vontade de Deus, e que muitas vezes é criticado, 

perseguido; este sim é o homem forte. Não há força maior no mundo que 

corresponder aquilo que Deus quer de vós. Ninguém consegue mudar uma 

alma e um coração, só Deus. Por isso que tem que acreditar na força da 

oração. 

Então é preciso ter perseverança, boa vontade, acreditar e saber que Deus é 

a providência. Se for pelo mundo, vai perdendo o caminho da espiritualidade, 

porque tudo te leva ao caminho da ganância, da cobiça, do poder, da 

individualidade. E, isso traz uma insatisfação muito grande, porque o homem 

vai alcançando méritos, mas não tem graças no coração pelos seus méritos, 

não tem boa vontade! 

O que adianta o homem ter o mundo a seus pés, se lhe falta sabedoria para 

amar? O que vale filhos? O que vale um grande rei, se ele não tem amor pelo 

seu reino? 

Jesus filhos, foi um pequeno Rei, por isso, foi crucificado, mas, Ele amou a 

todos nós. E, Ele se tornou O grande e todos Nele confiam e esperam. Mas 

precisam confiar, esperar, entregar ainda mais. Porque Ele é a Luz da 

nossa vida, a Luz da justiça. Ele é o que provê – é a Providencia Divina, 

nosso sustento, Ele é o caminho, a verdade e a vida! 

Por isso, filhos têm que ter muito zelo e oração, porque Jesus nos mostra o 

que mais precisamos: a transformação do mundo, a paz na terra e o Reino de 

Deus no meio de nós. Porque Deus é amor! Deus é paz! Deus é perdão! 

Deus é alegria!  

E, o homem vive atirando pedras, sofrendo, criticando e perseguindo. Muitas 

vezes, a felicidade do homem é tão cruel, que ele quer ver o outro derrotado 

para sorrir. Olha a que ponto chegou o filho de Deus na terra! Enquanto Jesus 

Cristo – o maior de todos os Reis – nos ensina a amar sem medidas, e a 

perdoar quantas vezes for preciso. 

Antes de terminar meus filhos, Eu quero fazer um pedido, que orassem 

muito pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pedissem muita força e Luz para 

ele, porque através da Luz de Deus, o servo de Deus fiel pode vencer tudo, até 

mesmo as piores tempestades que virão. 

Eu dou-vos meus filhinhos queridos o Meu Coração de Mãe. 

Ficai todos em paz, na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus 

Divino Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
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Oração mês de Agosto (01-08-2021) 

Pai, perdão pelas minhas falhas, minhas culpas, meus pecados. 

Jesus Cristo, perdão pela minha fraqueza, pelo meu orgulho, pela minha falta 

de fé, perdão! 

Oh Espírito Santo de Luz, seja a minha esperança, minha sabedoria, minha 

inteligência, para que diante de Vós, Pai, Filho e Divino Espírito Santo, eu 

possa receber e alcançar o perdão. 

Ámen. 

 

 

 

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” 

 

 

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/

