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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 05 de SETEMBRO de 2021 
 

 

Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 

Irmãos e irmãs, eu Arcanjo Miguel, digo-vos este é o canto de todas as 

criaturas Celestiais e, em especial, o nosso, Anjos dos Coros do Trono de 

Deus. Louvamos e adoramos a nosso Deus Pai, que é Amor e plenitude. Cantai 

também vós, homens de boa vontade, hinos de louvor e adoração a nosso Pai, 

porque grande é sua bondade e misericórdia para com todas as suas criaturas. 

Meus irmãos, nosso amado Pai é todo Amor, Plenitude, Misericórdia e Perdão. 

Seu Amor é tão grande que se rebaixa para atender ao chamado de 

seus filhos aqui na terra. Se vós soubésseis o mistério de Amor que emana 

da Divindade de nosso Pai, compreenderíeis então que o Amor é Deus e 

glorificaríeis Seu Santo Nome. Irmãos, não percais vosso tempo nas coisas 

do mundo; adorai melhor em vossos corações o Santo Nome do Altíssimo, 

sede templos de ação de graças. Lembrai-vos irmãos e irmãs: vossa existência 

é um milagre de amor, portanto, não vos canseis de dar-lhe graças por toda 

Sua Misericórdia.  

Preocupai-vos, pois, irmãos, em agradar a nosso Pai, porque o Céu e nós, os 

anjos, choramos vendo-vos manchar Seu Santo Nome aqui na terra. 

Perguntamos a vós irmãos: por que vos comportais assim com Ele, que é 

Amor? Porque sois tão ingratos com o Deus da Vida? Vede, irmãos, o que será 

de vós quando o Espírito de Deus se afastar da terra? Ireis chorar, ireis 

sofrer, e já será tarde. Por isso, levantai vossos olhos e rasgai vossos 

corações; louvai-O e dizei-Lhe que o amais agora que ainda permanece entre 

vós, não percais vosso tempo deixando-vos levar por preocupações 

mundanas. Louvai ao Senhor todas as criaturas, louvai montes e colinas, aves 

do Céu, porque sua Glória é eterna e eterno é Seu Amor. 

Irmão, nós os Arcanjos, Anjos dos Coros do Trono de Deus, adoramos, 

cantamos e louvamos perpétuamente a Glória de Deus. Invocai-nos e 
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intercederemos por vós, irmãos da terra. Lembrai-vos que nosso Pai jamais 

ignora nossas súplicas a favor dos mais necessitados. 

Irmãos, o Amor do Pai está muito triste por vosso comportamento aqui na 

terra; desagravai-O com salmos; cantos e hinos de louvor. Dizei-Lhe que 

tenha misericórdia com todas as criaturas, porque grande é Seu perdão e 

grande é Sua bondade. Uni-vos irmãos connosco e dizei: 

Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, nos unimos a todos os 

coros de Anjos no Céu para louvar-Te, bendizer-Te e glorificar-Te, 

Eterno Pai, Eterna sabedoria, Eterno Amor. 

Bendito, bendito, bendito seja Teu Santo Nome de geração em 

geração. Ámen. 

Antes de transmitir a mensagem da Nossa Mãe do Céu ao nosso irmão. 

Desejo que a paz do Deus Altíssimo vos acompanhe. Que Nossa Mãe do Céu vos 

console e proteja. E a nossa intercessão, dos Coros do Trono de Deus, vos 

assista. 

Somo vossos irmãos, Anjos dos Coros do Trono de Deus. 

Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 

Arcanjo Miguel 

  

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Hoje, meus filhos queridos, Eu, Maria, Mãe da Bondade, quero pedir a todos 

os meus filhos do mundo inteiro, principalmente aos que governam as grandes 

nações, para procurarem viver a paz. O mundo de hoje necessita de muita paz. 

Procurai a paz em tudo e com todos. Esse mundo precisa viver na paz, viver em 

comunhão com o Céu. 

É Meu desejo que milhões de filhos rezem o Meu Rosário, pedindo a 

paz. 

Neste tempo, não existe paz. 

Atualmente o vosso mundo está à beira de duas guerras – a económica e a 

espiritual. 

Amo-vos muito meus filhos queridos, por isso vos alerto. Espero que as 

vossas orações sejam verdadeiramente apreciadas pelo Céu e que a 

humanidade seja abençoada. Que pelos méritos do Amor e da Misericórdia de 

Deus, vos sejam revelados os sinais do Céu. 

Meus filhos, Deus quer dar-vos a graça da conversão e da santidade, que 

é o mais importante. 
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Muitos de vós, vos desesperais, vos entristeceis horrivelmente com os 

sofrimentos e vos abateis com os problemas da vida. 

Lembrai-vos filhos que os sofrimentos vêm e vão. Outros virão e também 

passarão. É algo comum na vida da terra. A culpa é do pecado. Como já disse 

em várias mensagens. Se estiverdes doentes, oferecei os vossos 

sofrimentos, as vossas dores, como sacrifício e penitência, a Jesus. 

Aceitai sempre a vontade de Deus. Assim, sereis recompensados. 

Meus filhinhos queridos, neste mês vão celebrar o dia dos Arcanjos, Miguel, 

Gabriel e Rafael. Deixai-vos guiar por Eles, nesse mês. Eles e toda a falange 

Celeste estão unidos connosco num terrível combate contra satanás e seus 

anjos maus. 

Peço-vos em nome do Meu Filho Jesus Cristo, que nas suas Igrejas, 

somente os sacerdotes e diáconos que estão prestes a serem 

ordenados possam distribuir a Santa Comunhão! Não firam ainda mais o 

Sagrado Coração de Meu Filho Jesus! Cada Sacerdote é responsabilizado 

perante Meu Filho! Alguns sacerdotes ficam sentados confortavelmente em 

suas cadeiras e deixam os leigos distribuir o Santo Corpo do Meu Filho. Os 

Sacerdotes devem oferecer o Corpo do Meu Filho aos fiéis ajoelhados e 

na boca. O Meu Filho Jesus disse: parem com a Comunhão na mão, 

recebida de pé, porque ninguém pode tocar seu Corpo Santo, exceto as 

mãos consagradas dos Sacerdotes. 

Também meus filhos, Jesus Cristo disse: comunico aos Meus bispos e 

sacerdotes: somente Meus servos sacerdotes, podem abrir o 

tabernáculo e levar o cálice com o Meu Corpo, e não uma pessoa leiga! 

Meu Coração está ferido terrivelmente! Cada servo bispo, sacerdote e cada 

pessoa que vive na terra, serão responsabilizados no Tribunal de Deus por 

tudo isso. Então, Deus o Pai, Eu o Filho, e o Espírito Santo vamos abençoar 

aqueles que obedecerem a Mim e a Minha Mãe! Estejam unidos com a 

Santa Igreja e rezem muito pelos Meus servos bispos e sacerdotes, para que 

distribuam Meu Corpo somente de joelhos, e na boca. 

Fazei, meus filhinhos queridos, que esta mensagem seja divulgada com 

urgência junto dos bispos, sacerdotes e a todos os filhos no mundo 

inteiro. Assim, todos me irão ajudar a salvar as nações que estão ameaçadas e 

estão cheias de pecados que ofendem o Amor de Deus.  “DIVULGAR”  

Devem suplicar a Deus muita Misericórdia para as famílias de todo o mundo que 

estão pecando e passando por fortes sofrimentos, vítimas de chuvas diluvianas, 

incêndios, guerras e por esta epidemia. 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_Santa%20Comunhao%20na%20BOCA%20e%20de%20JOELHOS.pdf
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É por isso que Eu olho para o mundo e tenho pena. Tenho pena daqueles filhos 

que não sabem servir a Deus, que não sabem entregar a sua vida para Jesus.  

Resta tão pouco tempo, meus filhinhos! Os acontecimentos já estão aí! 

A tristeza que já está atingindo à humanidade. A humanidade não tem 

preparação para um sofrimento maior. A humanidade hoje é uma 

humanidade doente e a doença da humanidade é de espírito! É uma doença 

espiritual: é falta de Deus mesmo! 

Hoje, quando se fala das coisas do Céu, muitos dizem, mas poucos 

compreendem o que é o Céu, porque aqui na terra, nesta passagem, todos 

deveriam viver conscientes de que ela leva ao Céu. 

Onde está as boas obras? Onde está as boas ações? Hoje as pessoas só 

pensam em si. As pessoas matam e fazem a violência e se materializam tão 

facilmente. O que valem as coisas materiais? Nada, meus filhos! O que vale na 

vida é ter fé, e ter Deus! 

Meus filhos, já parou para refletir, quando fizer a sua oração a noite, significa 

uma noite de encontro com Deus uma noite em que pode resgatar para 

Jesus uma alma, pedindo Misericórdia para os seus irmãos no mundo, pelas 

suas famílias, pelos jovens, pelas crianças, pela Santa Igreja, que precisa tanto 

de Deus, tanto de Luz? 

É por isso que Eu estou convosco, e quero estar convosco sempre, meus filhos 

queridos, até o momento em que tudo se transformar. Eu peço tanto a 

Jesus essa transformação, porque Eu sei que se o mundo continuar como está 

indo, cada dia mais em direção ao abismo, muitos poucos se salvarão. 

Porque hoje as pessoas estão se condenando facilmente pelo mundo do prazer, 

pelo mundo da cobiça, pelo mundo da ganância. Ninguém fala da vida 

espiritual, das coisas espirituais, da graça de Deus, do amor de Deus, 

da vida de Santidade, da vida de perdão, e pobreza mesmo é o que está 

vivendo a humanidade. 

E o único pedido que Eu faço para vós filhos, é a oração. Oração, silêncio e 

mudança de vida. Devem se preparar, porque coisas muito piores virão 

em direção à humanidade, principalmente daqui para a frente. 

E a preparação que precisam ter; é sem dúvida alguma, oração, a Eucaristia, o 

perdão, o silêncio e principalmente, o amor. 

Antes de terminar, desejo pedir-vos, que neste mês, rezeis muito pelo Santo 

Padre, o Papa Francisco. Ele está um pouco enfraquecido pelas dificuldades das 

doenças e das ameaças que ele tem recebido. 
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Nesta minha mensagem meus filhos, deixo-vos o Meu apelo veemente. 

Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos, o quanto antes e 

rapidamente. É sério filhos, o tempo em que viveis. Há muito pecado no 

vosso mundo. É triste para Mim, saber que estais à beira de um desastre 

gravíssimo, se não abandonardes estes pecados. 

Não é meus filhos que Deus não seja Misericordioso. Pois Ele está sendo muito 

bom, apesar de tantos pecados graves que recebe de toda a humanidade. Que 

esta mensagem toque os corações dos filhos no mundo inteiro. 

Abençoo os Meus Filhos portugueses e os do mundo inteiro. 

Dou-vos a minha força e a minha bênção, que Deus Pai, Filho e Divino Espírito 

Santo vos abençoem e vos guardem. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

  

 

Oração mês de Setembro (05-09-2021) 

 

Ó amado Arcanjo São Rafael, medicina de Deus, acompanha-me em todos 

os meus caminhos. Protege-me dos emissários do mal e guia-me pelo bom 

caminho. 

Envia-me a medicina que preciso para minha cura. 

Que tua companhia, bendito São Rafael, permaneça sempre a meu lado, e, 

junto com São Miguel e São Gabriel, defende-me do inimigo de minha alma, 

que ronda, como leão furioso, buscando a quem devorar. 

Não permitas que me afaste de Deus e mostra-me o caminho que me leve 

seguro junto com minha família às portas da Jerusalém Celeste. 

Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel! 

Que o círculo de Luz e Proteção que emanam de Vós me cubram, à minha 

família, aos meus amigos e a toda a humanidade. 

Peço-vos em Nome da Trindade Santa e para a Glória de Deus. 

Ámen. 
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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” 

 

 

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/

