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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 DEZEMBRO de 2021 

  

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, em primeiro lugar desejo-lhes muita paz! Vós que estão aqui neste 

momento, neste lugar de paz! Coloquem essa paz sobre o vosso lar, sobre a vossa família, 

sobre a vossa casa. Coloquem essa paz sobre o vosso coração, sobre Portugal, sobre o 

mundo e sobre a Santa Igreja! Vamos desejar essa paz! Jesus desejou tanto a paz! Ele morreu 

na cruz para que a paz fosse derramada sobre todos nós. Então neste mês meus filhos, vamos 

refletir sobre a paz. A paz que os nossos corações tanto precisam. 

É por que estamos aqui hoje, neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, vivenciando um tempo tão 

bonito, que é o tempo de preparação para o grande acontecimento: a Luz de Deus na família! 

É o Menino Jesus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração! É o 

Menino Jesus irradiando como uma fonte inesgotável de felicidade e de paz. 

Ó meus filhinhos queridos, quando forem desejar um Feliz Natal, lembrem-se que o Natal é o 

nascimento do Menino Jesus. Por isso, ao olhar para o seu irmão, ao abraçar diga fortemente 

para vós no silêncio do seu coração: é a Cristo que eu abraço, porque um dia disse Jesus, se 

quer me amar, ame ao seu próximo. Se quer um dia me encontrar no teu próximo, a minha 

presença, estarei sempre junto a vós. É isso que Jesus mais pede hoje ao mundo: um amor que o 

mundo desconhece, o perdão que o mundo não sabe viver e dar. É isso que Jesus Cristo quer, 

que os olhos de cada um sejam transformados em olhos santos, que antes de vós ver com estes 

olhos, que um dia aprenderam a ver a luz do dia, que possa ver com os olhos que saibam ver a 

Deus e que saibam que Deus está aqui no meio de nós. Meus filhos Eu gostaria que soubessem! 

Deus está aqui no meio de nós! Por isso Eu posso dizer para vós: Jesus Cristo está no vosso 

coração, sejam felizes, e neste Natal faça alguém feliz, orando para que o mundo se volte a 

Deus. 

Meus filhos peço-lhes, orem muito pela vossa nação, pelas crianças, pelos jovens, pelas 

famílias, pelos sacerdotes. Orem, de um modo muito especial, pelo Santo Padre, o Papa 

Francisco. Lembrem-se meus filhos, o mundo se encontra mediante a um sofrimento muito 

grande. E este sofrimento já está a se multiplicar, devido à falta de amor e de fé nos corações dos 

homens. 

Neste momento, Eu lhes convido a fazerem um minuto de adoração ao Menino Jesus! Cada 

um vai fechar seus olhos e abrir seu coração para o Menino Jesus, como um ato de 

agradecimento a Ele. 
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Menino Jesus nos coloca hoje diante da graça, para que vençamos este mundo de sacrifício, da 

ganância, do poder, da maldade. Vamos agradecer a Ele também pela presença de todos os filhos 

que foram escolhidos para estarem aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. 

Todos, juntos comigo vamos dizer a Jesus: 

Jesus Cristo como eu lhe amo. Vós é a Luz, o Caminho, a Verdade e a Vida.  

Brilhe Menino Jesus, neste Natal e em todos os dias, sobre as nossas vidas.  

Louvado seja Deus pelo milagre, do grande amor de seu Filho Jesus Cristo por 

nós. Ámen 

Permaneçam todos em paz. Vivenciem a espiritualidade do Natal, sejam felizes, amem, 

perdoem, valorizem uns aos outros! Aprendam que a família é abençoada quando existe amor. O 

amor cura todas as feridas, todas as mágoas, todas as tristezas. Jesus é o Amor. Ele é a fonte 

maior da nossa família, por isso nada poderá destruir esta obra de Deus. Então filhinhos 

sejam mais família! 

Se Deus te colocou aqui para ser exemplo desta família, sejam maior família. 

Principalmente neste mês, pela primeira vez, estão tendo a felicidade de tocar este chão deste 

lugar Sagrado Corgo da Igreja, ao qual um dia Deus conduziu esta graça. Porque Eu digo para 

vós, filhos: mesmo no dia em que Eu não estiver mais aqui presente de corpo e alma, as graças 

de Deus nunca deixarão de existir aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja e existirão ainda 

com muito mais abundância. 

Que todos permaneçam em paz! Sobre a bênção e proteção da Sagrada Família, sobre a unção e 

o abrigo de São Joaquim e Santa Ana e sobre a bênção da Santíssima Trindade, que é o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. 

Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 
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Oração mês de Dezembro (05-12-2021) 

Uma prece ao Menino Jesus 

Meu querido Menino Jesus, que Sua Luz entre na minha vida, e que eu possa levá-Lo, como 

Maria, ao presépio do mundo. 

Visite, Menino Jesus, todos os filhos que neste momento precisam de suas mães. 

Visite os doentes para que eles saibam aceitar a graça da cura, ou a graça de encerrar bem a sua 

missão na terra. 

Visite, Menino Jesus, as crianças que estão perdidas no mundo e todos aqueles que estão 

abandonados. 

Menino Jesus, visite também as criancinhas que ainda não nasceram, visite o ventre daquelas 

mães que não têm maturidade para saber que carregam um filho de Deus, e querem tirar de suas 

vidas o filho que cresce dentro de si. 

Visite a mãe, o pai e todos aqueles que se encontram enfermos, sem esperança e sem forças. 

Sabemos Jesus, que a maior doença do homem é a fraqueza, pois quando o homem tem Deus, o 

homem é forte e nada poderá abalá-lo ou derrubá-lo. Fortaleça o homem Menino Jesus! 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2021-12-05.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
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Menino Jesus, visite agora cada cantinho da terra, cada país e seus governantes, transforme o 

mundo no verdadeiro presépio da humanidade, da simplicidade e da paz. 

Visite também aquele que guia a Igreja, o Santo Padre o Papa Francisco, conceda a ele muita Luz, 

para que possa fazer da nossa Igreja mais Santa e Fraterna. Visite cada sacerdote e os tornem 

mais santos. 

Menino Jesus, visite meus irmãos que estão marginalizados, drogados, perdidos e sem luz, seja 

para eles Luz e a Salvação. 

Visite ainda, Menino Jesus, aqueles que tanto amo e que também precisam tanto da Sua visita. 

Menino Jesus vós é o melhor presente que possa dar a eles! 

E para mim, Menino Jesus, peço a graça de caminhar sempre em Sua companhia, no pensamento 

e no meu coração. Menino Jesus faça parte da minha vida hoje e sempre! Ámen 

 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 
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CAPELA em Minha Honra 

“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.”  

 

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, 

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) 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_manuscritos-Pires/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2021-12-05.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/capela/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_Donativos-Ofertas%20_imprimir%202021-11_.pdf
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MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 ; Ano 2020 

Leia as mensagens anteriores usando o menu lateral "ANOS ANTERIORES" 

 

(…) deveis viver com fidelidade a vossa Consagração a Mim e ao Meu Filho Jesus Cristo, ( 

/ou/ ), nos vossos corações, preparai-vos, limpai os vossos corações de ódio, (…) 

 

 COMUNHÃO ESPIRITUAL – Folheto para IMPRIMIR _ ORAÇÃO-Comunhão Espiritual.PDF 

 SANTA COMUNHÃO ajoelhados e na BOCA   “DIVULGAR”     

 AVISO: As mensagens são textualmente copiadas dos manuscritos do irmão Fernando Pires. 

Bom discernimento. 

 Rezem por todos os SACERDOTES que estão a ser PERSEGUIDOS, por acreditarem nas 

aparições. 

 AVISO: Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS 

 “AUTOCARROS“. Poster Mãe da Bondade. (folha A2/A3), em Poster.PDF / Poster+Ora.PDF 

 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. 

 Ver fotografias em: FOTOGALERIA 

 Se desejar receber as Mensagens e Informações por email, subscreva aqui: FAZER_REGISTO 

 

http://maedabondade.org/mensagens-2021/
http://maedabondade.org/mensagens-2020/
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/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_Santa%20Comunhao%20na%20BOCA%20e%20de%20JOELHOS.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/fotogaleria/
http://maedabondade.org/subscrever-emails/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Sagrados Coracoes Jesus e Maria 2020-10.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Consagracao Sagrados Coracoes Jesus e Maria _3.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Santa Comunhao na BOCA e de JOELHOS.pdf

