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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 07 de NOVEMBRO de 2021 

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, este é um momento de muita alegria para o Meu Coração, estar aqui 

neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. Os planos de Deus são tão grandiosos para este lugar 

singelo, tão humilde e tão simples. 

Louvo a graça que a Santíssima Trindade nos concede em podermos estar aqui, hoje, reunidos 

para um momento tão especial.  

Eu, Maria, a Imaculada Conceição, aqui com o título Mãe da Bondade, Mensageira da Palavra, 

Intercessora, Medianeira e Mãe, que sempre olha para o seu filho amado, Jesus Cristo e diz: 

“Jesus, cuide de todos os corações. Dê paz aos jovens, às crianças, às famílias”! 

E, hoje, sinto-me muito feliz estar aqui convosco, porque aqui tenho uma missão de anos. De anos 

de luta, de batalhas e, muitas vezes, convosco cercado de cansaço. A jornada é cada dia mais 

intensa. Mas, filhos o Céu lhes pede confiança, perseverança, fé, humildade. 

Neste momento meus filhinhos queridos, vamos pedir por todos aqueles que estão carregando a 

cruz da enfermidade no corpo, principalmente por essa epidemia. Por isso a vossa peregrinação, 

aos Meus Santuários, Fátima e Corgo da Igreja, vai continuar, porque Deus é maior do que essa 

epidemia! Deus é maior do que esse sofrimento! A vossa fé nesta hora se faz muito importante, 

pois como nunca, deveis estar atentos, estar preparados para fortes provações. Não tenham 

medo meus filhos. Eu Maria, Vossa Mãe da Bondade, não vos deixarei e vos protegerei de todo o 

mal. Não tenham medo! É isso que Jesus Cristo disse para mim e digo a vós filhos; Não tenham 

medo, mas tenham fé. O vosso mundo precisa de fé. A fé move montanhas. A fé lhes move. A fé 

hoje lhes moveu a estar aqui neste Meu Santuário do Corgo da Igreja. 

Meus filhos, Portugal é uma nação que está a passar por momentos muito difíceis, por sofrimentos, 

mas é uma nação que pode ser transformada pela força da oração de toda família Portuguesa e de 

todos os corações do mundo inteiro. Só encontrarão na oração a força para a vitória! 

Jesus filhos nos ensina que nada está perdido para o homem que acredita! Na verdade, o Céu toca 

a terra pelo homem que acredita. Neste momento, o Céu está tocando a terra. Aqui, neste lugar tão 

pequenino, que se tornou tão grande para acolher, Deus está tocando, que todos saibam acolher. 

A missão de quem caminha com a Mãe de Jesus é a entrega. E louvo ao Senhor pela vossa 

entrega. Sei que todos que chegaram aqui neste lugar Sagrado, convidados pelo Céu – porque 
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estão aqui pelo Céu, devem sempre ter humildade para aceitar a vontade do Céu. A vontade do 

Céu é muito diferente à sua vontade. 

O homem sempre quer tudo ao seu alcance. Mas, Deus, nesta tarde, está nos mostrando que o 

que realmente precisamos ter ao nosso alcance é a paz. A nossa única felicidade deve saber que 

tudo é do Pai, nossas vidas, as famílias, o povo de Deus aqui presente, neste pequeno Santuário 

Corgo da Igreja, que lutou tanto e luta tanto pelo Triunfo do Meu Imaculado Coração. Aqui, 

Jesus Cristo nos dá uma prova tão linda de amor, que é a Sua Misericórdia estendida sobre todos 

os cantos deste Lugar Sagrado, de oração e de paz. 

Meus filhinhos o que Deus Pai, o que Deus levanta ninguém derruba, o que Deus constrói ninguém 

destrói. Força e coragem o problema passará e a vitória chegará.  

Filhos, neste dia estão diante de uma vitória, estão respirando a paz de Deus, aqui neste lugar 

Sagrado. Convido-os, a estarem nas Entranhas do Coração de Jesus Misericordioso para apenas 

agradecer. Não questionem, não murmurem a Deus a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade. 

Mas, digam a Jesus: ”Eu sou feliz porque tenho fé”! 

O homem precisa saber praticar mais as coisas de Deus, porque essas são esquecidas pelo 

homem. Tudo que receberam e estão recebendo nesses tantos anos de caminhada aqui neste 

lugar, Sagrado, está na Palavra de Deus, que se chama Bíblia Sagrada, o Evangelho. 

Por que vós desconhecem tudo que estou catequizando e ensinando? Porque a bíblia Sagrada na 

vida do Cristão é simplesmente algo que ele tem, mas que ele não escuta, não vive, não 

aprende. Porque se ele tivesse escutando, ouvido e aprendido, o mundo teria paz e Eu não estaria 

aqui para lutar pelo triunfo do Meu Imaculado Coração. Mas por falta de terem ouvido o que Jesus 

Cristo falou, e pensarem que a Palavra de Deus é um brinquedo, e deixasse com que isso ficasse 

escondido, o homem perdeu tempo, graça e indulgências do Céu. Deixou o demónio, laçar e te 

derrubar. Por isto que hoje não existe infância, juventude, matrimónio. Por isto que há dificuldades 

na vida dos missionários, dos sacerdotes e de todo o Clero, porque o mundo que tinha toda a 

essência para ser feliz esqueceu-se da Eucaristia, dos Sacramentos da obediência, do amor e da 

tendência. E a tendência deste mundo é sofrer muito mais, e cair muito mais, porque o Céu pode, 

mostrar e ensinar e ainda as pessoas brincam, é por isto que estão sofrendo, porque brincam. 

Pois o homem está brincando diante das coisas que Deus está ensinando, está levando a faltar à 

paz e o amor na vida do homem. Espiritualmente é um homem faminto, pobre, um homem cego e 

doente; daí vem a doença espiritual. 

Se lhe faltam o pão e o trabalho, lhe vem a enfermidade da fragilidade do corpo. Só que hoje está 

faltando o Pão do Céu e a Palavra de Deus na vida das pessoas, e se tornam pessoas doentes 

espiritualmente, doença esta que se chama pecado. O pecado que está aí a destruir lares, 

jovens e crianças. 

É tão triste, vermos alguém sendo destruído pelo veneno do mal. É terrível! Eu, Maria, sinto Meu 

Coração chorando, quando vejo meus filhos sendo destruídos pelas migalhas do mal. Deus não 

nos deu migalhas. Deus nos deu vida, nos deu coragem, trabalho, sabedoria e dignidade. Deus 

nos deu tudo de que precisamos. Mas infelizmente as migalhas, a ganância, têm levado o 

mundo à pior doença: a doença espiritual! É a doença que mais está matando hoje, porque não 

mata só o corpo, mata também a alma. Precisamos muito de um alerta! Jesus trás o último alerta 

para a humanidade. 

Tudo isto meus filhos que estamos vendo está destruindo cada dia mais, não a terra, mas o 

homem. Porque o homem é o responsável por construir e este só destrói. Ele não cuida, não zela, 

não purifica, e sim só destrói. Aí sim é que nós vemos o grande milagre, o da misericórdia de 

Jesus, quando ele diz: Grande parte da humanidade irá desaparecer, mas a minha 

misericórdia vos dará forças e proteção.  



 

© 2021 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 3 de 4 
www.MaeDaBondade.ORG    

Antes de terminar queria dar umas palavrinhas a estes dois filhos prediletos Sacerdotes, 

obrigada por terem vindo mais uma vez a este lugar Sagrado, e que sejam a ponte que liga este 

Meu pequeno Santuário, Corgo da Igreja, a todo o Portugal e ao mundo inteiro. 

A um deles digo, continuai meu filho predileto o que está fazendo pela Igreja do Meu Filho 

Jesus. A outro digo faça também o mesmo. Que Jesus continue a iluminá-los e protegê-los, a 

guiá-los. 

Com alegria meus filhos, abençoei todos os objetos que se encontra aqui, e os vossos pedidos 

que fizeram a Mim. 

Abençoo todos os filhos e filhas que estão aqui presentes neste lugar Sagrado, Corgo da Igreja, e 

que vieram de tão longe. Pela vossa presença, pelo carinho desta nação, Portugal, Eu como 

Padroeira desta nação, e também do mundo inteiro, quero cobrir com o Meu Manto de Amor, 

todas as nações do mundo inteiro, para que haja paz, e que permanecei sempre firmes na vossa 

fé, tende coragem, Eu o meu filho Jesus Cristo, estaremos sempre convosco. 

Abençoo-vos Meus Filhos, na Santidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Àmen 

Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 … descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

Oração mês de Novembro (07-11-2021) 

Senhor, toma o meu coração angustiado, recebe as situações que me deixam sobressaltado! 

Muitas situações têm povoado os meus pensamentos, por isso, vem em meu auxílio! 

Acalma essa tempestade dentro de mim, toca-me profundamente! 

Vista o meu interior com o Seu Santo Espírito! 

Renova as minhas forças, pois a minha alma está angustiada, e sem forças para lutar! 

Enche-me de fé e esperança! Enche-me de ti! 

Ámen 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

DONATIVOS / OFERTAS 

Amigos peregrinos e benfeitores, 

Já estão disponíveis os dados da conta bancária, para que possam depositar, ou transferir as 

vossas OFERTAS / DONATIVOS para colaborar com a N.S. Mãe da Bondade, para a seguinte 

conta bancária (CGD – Caixa Geral de Depósitos): 
   

Associação de Nossa Senhora Mãe da Bondade 

NIB (só Portugal):   0035 0648 000 7002 4330 16 

IBAN:   PT50 0035 0648 000 7002 4330 16 

BIC / SWIFT:   CGDIPTPL 
    

IMPRIMIR para DIVULGAR: DonativosOfertas.PDF 
    

Com a ajuda de todos, esta obra da Nossa Senhora Mãe da Bondade, avançará 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 Sagrados Corações de Jesus, 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2021-11-07.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2021-11-07.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_Donativos-Ofertas%20_imprimir%202021-11_.pdf
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Maria e José, de modo a que esta obra possa avançar com as necessárias acções 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 filhinhos queridos, consagrem-se definitivamente ao Santuário Corgo da Igreja, que 

é o Santuário das famílias, para ser um 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) 

 

 

 

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” 

 

 

 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/

