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Mensagem de Nossa Senhora, Mãe da Bondade 
Local “Corgo da Igreja”, S. Marcos da Serra (1º Domingo de cada mês) 

  

 

AVISO / INFORMAÇÃO 

Para NOVEMBRO 2021 

HAVERÁ ENCONTRO DE ORAÇÃO, NO PRIMEIRO DOMINGO de NOVEMBRO 2021 

APARIÇÃO no local CORGO da IGREJA (S. Marcos da Serra) 

(começa às 12h00) 

 

LEIAM AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM: Aviso e Regras .PDF 

“AUTOCARROS”, cheguem TODOS antes das 11h30, e devidamente preparados para se CUMPRIR as 

REGRAS e ordens governamentais impostas a nível nacional. 

 
 

 

Mensagem de 03 de OUTUBRO de 2021 
  

Meus irmãos e irmãs eu Arcanjo Miguel, digo-vos, permanecei sempre unidos com Jesus Cristo e 

a Santíssima Virgem Maria, na oração, e não espereis que tudo seja um mar de rosas.  

Irão encontrar muitos espinhos pelo vosso caminho. 

Rezai, rezai, rezai muito. Continuai com a missão que a Mãe do Céu vos confiou. 

Vivei irmãos o amor em família.  

Amai-vos uns aos outros. Recorrei à minha proteção quando estiverdes aflitos. Jogai fora todo 

o orgulho e sede humildes. Afastai-vos dos caluniadores e dos orgulhosos. 

Ficai todos na Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e no Amor da Nossa Boa e Amável Mãe, Maria 

Mãe da Bondade. Ámen. 

Arcanjo Miguel 

 

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, nesse mês de Outubro ainda não podeis ir aos Meus Santuários na Cova 

da Iria, em Fátima e Corgo da Igreja em São Marcos da Serra. Continuem a rezar por esta 

epidemia, para que o Espírito Santo possa nos conduzir à Luz, para que no mês Novembro possam 

ir aos Meus Santuários. À vossa oração sincera e perfeita, dou-vos a certeza de que para o mês 

Novembro tudo se concretizará. Mas com muita moderação e ainda cumprindo com as regras 

das autoridades sanitárias da vossa área de saúde. 

Meus filhos queridos, Eu e o Meu Filho Jesus Cristo, estamos muito tristes, ver as crianças 

apanharem vacinas. Vou repetir novamente, não são essas vacinas que vos vão curar, mas 

sim as vossas orações. 

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_AVISO_2021-09_%20AV_1.pdf
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É por isso meus filhos, que a vossa oração sincera é tão importante. Porque é a oração que traz 

a santidade, que traz o desejo da caridade, da humildade, de fazer o bem, de fazer o melhor que 

nós podemos fazer. 

Filhinhos Jesus Cristo precisa tanto de cada um de vós. Por isso, hoje, Ele vos envia a graça. 

Cada um no silêncio do seu coração, bem no silêncio, vai encontrar a presença de Jesus. Eu posso 

dizer para vós que Eu, Maria Mãe da Bondade, já vejo a presença de Jesus no meio de vós e cada 

um de vós vai senti-la. Encontrai filhos Jesus Cristo e abraçai-O fortemente; Ele que vai ser a 

cura total desta epidemia. 

Meus filhos os nossos grandes desafios, hoje, na caminhada espiritual são vencer as grandes e 

pequenas batalhas. 

Muitos passam por grandes provas e outros pequenas provas, mas, na verdade, todos estão 

passando por batalhas e precisam vencer as armadilhas da divisão. 

O mundo está muito dividido num momento em que a humanidade precisaria dar as mãos, vencer 

esse vírus, vencer essa dor, vencer esse sofrimento. 

Muito maior do que uma epidemia é a peste do pecado. 

Então, precisamos vencer esse vírus, essa peste do ciúme e da vaidade! Não falo apenas da 

vaidade do homem. Falo da vaidade na busca do homem pelo poder, pela ganância. O homem 

precisa ser servo de Deus, precisa estar aqui para servir, o pai, a mãe, o filho e ser família. 

Vamos pedir a Jesus Cristo que nos cubra contra toda a enfermidade do pecado, que nos dê a 

graça da força, da coragem, do ânimo, para que nós saibamos e possamos dizer: Faça-se em nós 

segundo a Vossa Santa Vontade! 

Vamos todos meus filhos, neste momento, através de um ato de silêncio, fazer a vontade de Deus 

em nossas vidas, fazer um momento de reparação: como está hoje meus filhos, no dia do 

Senhor? Se seu coração está angustiado, deprimido, triste, procure pedir ao Senhor que te cure, 

que te liberte. O Senhor é a cura, é o remédio. Ele age e age de uma forma magnífica, lapidando-

nos, restaurando-nos e edificando-nos. 

Então vamos pedir a Deus a graça da edificação, de sermos criaturas autênticas, determinadas e 

sábias. Porque hoje o sofrimento está aí e nós não podemos fugir dele. Devemos saber vencê-lo 

com oração, com penitência, com sacrifício. 

Hoje nós vemos tantos filhos vivendo a graça de Deus e abandonando-a por causa destes 

caminhos enganosos, maliciosos. 

O mundo está cheio de maldades. As pessoas não trazem em seus corações o respeito ao 

próximo, a temência. Hoje as pessoas querem dar mais conteúdo à vida dos outros do que das 

suas próprias vidas. Com isso o mundo está cheio de julgamento, cheio de lágrimas. 

Nós vemos uma falta tão grande de prudência na vida das pessoas. Cada um devia respeitar o 

seu próximo, o seu irmão. Dizia Jesus: Não levante falso contra seu irmão. Porque nós não 

conhecemos o coração das pessoas. 

Meus filhos, este é o mês do Santo Rosário. Então sejam fieis ao Santo Terço. Porque é pelo 

Santo Terço que vós vão chegar ao Santo Rosário. Não adianta querer ir rápido demais. 

Primeiro aprenda a saborear o valor do Santo Terço, para depois orar o Santo Rosário com 

sabedoria, amor e alegria. Sem olhar o tamanho das contas do Santo Rosário, mas olhando o 

tamanho das graças que são e serão derramadas em todos nós. 

Termino, desejando a todos vós muita paz! 

Que vós filhos permaneçam sob a linda bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

http://www.maedabondade.org/
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Oração mês de Outubro (03-10-2021) 

 

Senhor meu Deus, Criador de toda a terra, o nosso Criador que concedeis ao mundo a paz, a 

esperança à vossa Igreja a Santa graça do amor, a presença riquíssima do Divino Espírito Santo. 

Cubra-nos com a Sua Misericórdia de amor, lava-nos com o Sangue Misericordioso de Jesus 

Cristo. 

Junto à oração que dá combate ao demónio, a todos os inimigos, a oração do Santo Rosário – 

fazei-nos perseverantes na fé, devotos consagrados, fiéis e verdadeiros instrumentos de fé. 

Fazei com que a nossa oração seja o sustento e a fortaleza de nossa alma, a coragem de nossos 

corações, e a perseverança de toda a Vossa Amada e Santa Igreja. 

Que assim seja feita sempre a vontade da Santíssima Trindade, com a Bênção de Deus Pai, de 

Deus Filho e de Deus Divino Espírito Santo. Ámen. 

 

 
(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

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://www.maedabondade.org/
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/

