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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 

No DOMINGO dia 28 de AGOSTO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
 

 

INFORMAÇÃO sobre a CAPELA [saber mais] 
 
   

   

Mensagem de 07 de AGOSTO de 2022 

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 
 

Meus filhinhos queridos, neste momento tão especial de sabedoria, fé e oração, vamos entregar 

a Jesus Cristo a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa missão, e pedir ao Espírito Santo que 

nos ensine a sermos instrumentos de grande autenticidade nas mãos de Deus. Quantas 

manifestações belíssimas meus filhos, Deus conduziu através deste Santuário Corgo da Igreja, 

que veio apagar no mundo, todo o mal e pecado e alertar o mundo sobre as coisas que hoje 

precisam ser valorizadas. Principalmente a oração do Santo Rosário, o amor, a caridade, a partilha, 

cada um ser fraterno, saber ajudar aqueles que precisam, não se envaidecer com o dom que tem, 

mas saber usá-lo na prática da evangelização verdadeira; porque muitos dizem ser instrumentos 

nas mãos do Senhor, mas poucos são aqueles que se entregam ao serviço da obra do Senhor. 

Então hoje nós precisamos pedir a Jesus que cultive nos nossos corações a semente do bem. 

Filhos, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, que é tribulação, e nessa tribulação 

veremos sobre o mundo: fortíssimas depressões, doenças que surgiram principalmente no 

decorrer dos tempos atuais – tudo causado pelo pecado. 

Hoje, filhos, quando se fala das coisas do Céu, poucos valorizam. 

Hoje, nós estamos aqui, numa tarde tão bonita. Vamos olhar para dentro de nós e ver a vida que 

Deus nos deu. 

É uma graça filhos estar aqui, neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. 

A sua vida, os seus segundos, seus minutos, suas horas, seu dia, tudo pertence a Deus. Nós 

estamos aqui reunidos entre crianças, jovens, pais, mães, filhos com mais capacidade de 

sabedoria, filhos em busca da sabedoria, em busca de um aprendizado espiritual. Mas uma coisa é 

certa meus filhos: todos somos iguais. Deus ama a cada um de nós. Temos um dom maravilhoso 

que é a fé. A fé é o esteio que faz a estarmos aqui presente neste lugar Sagrado, que é a presença 

riquíssima do amor de Deus. Através da Sua Santa vontade é que Eu estou aqui presente 

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_infos_Capela%20Terreno%202022-08.pdf
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convosco, filhos, como Mãe da Bondade, ensinando para o mundo a viver, nos dias de hoje, uma 

vida de paz. 

Então meus filhos peço que rezem muito pelo vosso mundo, hoje e sempre, está em uma 

decadência espiritual, material e temporal. O homem não está sabendo amar a si mesmo, amar 

o próximo, amar aquilo que Deus criou. O desrespeito com a natureza, com a família, com as 

crianças, então, quando não há amor, há decadência. 

Meus filhos queridos, Eu sei que resta muito pouco tempo da minha presença de corpo e alma 

na terra, porque os acontecimentos estão próximos. Não sei se estão sentindo, mas cada dia mais 

nós sentimos que realmente Jesus precisa vir ao nosso encontro, ao encontro da humanidade. 

Nunca a humanidade esteve tão perdida como está agora, sem unidade, sem diálogo, sem fé, 

uma humanidade que muitas vezes caminha em muitos caminhos, e não caminha sobre o caminho 

certo, que é Jesus Cristo. 

Então meus filhos, realmente o mundo precisa de Jesus. Eu sei que a obra de Deus aqui no 

Corgo da Igreja é muito grande, porque Eu, como vós, tenho que agradecer a Deus pela minha 

presença aqui, porque é por Ele, meus filhos. Eu não estaria aqui se Deus assim não me dissesse: 

Vá até os seus filhos e transmita para eles a Minha Paz. Eu estou aqui por Ele. Sei que muitos 

de vós sofrem porque são a Igreja, caminham obedientes à Igreja, e o desejo maior que tem hoje é 

estar unidos à Igreja, e ela também unida a vós. É o que Eu mais peço a Jesus: que os meus 

filhos prediletos sacerdotes acordem para os tesouros espirituais que existem na terra, que 

é um benefício único para a Igreja de Deus, única, Santa, conduzida pelo Santo Padre, o Papa 

Francisco. Mas Eu peço meus filhos para serem pacientes. Os Santos tiveram que ter muita 

paciência, porque foram rejeitados pelos próprios doutores, sábios, mas foram acolhidos pelo 

Criador de todos, Deus. 

Antes de terminar, hoje, quero fazer um pedido muito especial pelos doentes. Vamos parar um 

pouquinho, refletir sobre a grande necessidade daqueles que estão diante das enfermidades, nos 

hospitais, em casa e nos lares, no momento da entrega total da sua vida a Deus. Mas, meus filhos, 

Jesus Cristo, é o grande remédio da Salvação, está presente na vida das famílias dos enfermos 

e dos próprios doentes. Jesus está convosco, entregando-lhe a paz e a suavidade. Ele está tirando 

as dores do seu coração e aliviando sua alma. 

Filhos, rezem! Dobrem os seus joelhos! Não tenham vergonha de recorrer a Deus, porque tudo o 

que está acontecendo hoje Deus está alertando há tantos e tantos anos. E o homem está dormindo 

diante da graça! Orar, poucos querem! Amar a Eucaristia, poucos querem! Pecar muitos 

querem! Por isso o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, e o mundo está vivendo trevas 

sobre trevas, dor sobre dor. 

Então vamos recorrer a Jesus Misericordioso pedindo a Ele para nos lavar com o Sangue de 

Sua Misericórdia. 

Desejo a todos vós, muita paz, que Jesus lhes proteja, lhes ilumine. Que estas bênçãos se 

estendam aos jovens, sacerdotes, bispos e principalmente ao vosso Papa Francisco. 

Abençoo-vos, na Santidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Ámen 

 

Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2022-08-07.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos


 

 

© 2022 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 3 de 3 
www.MaeDaBondade.ORG 

 

Oração mês de AGOSTO (07-08-2022) 
   

Deus Todo Poderoso, pedimos-Te hoje pela paz na Ucrânia, que sofre com a barbárie da guerra. 

Ilumina aqueles que têm o poder de travar tanta violência, acima dos seus interesses. 

Tem piedade dos mais indefesos, de tantas vidas humanas inocentes. 

Que os mais vulneráveis sintam o Teu abraço através dos sacerdotes, religiosas e leigos que 

formam a Igreja na Ucrânia. 

Dá-lhes a força e a graça de serem consolação e esperança nestes momentos de tanta injustiça e 

sofrimento. 

Maria, Rainha da Paz, intercede pela Ucrânia, pela Europa e por todo o mundo. 

Ámen 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

Mãe da Bondade, transmissões no mensalmente 
 

 

 
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 
 

 

 

 COMUNHÃO ESPIRITUAL – para IMPRIMIR _ORAÇÃO-Comunhão Espiritual.PDF 

 SANTA COMUNHÃO ajoelhados e na BOCA   “Para DIVULGAR”   

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

aparições. 

 AVISO: Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS 

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

 Em 2023, o 24º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, no local 

Corgo da Igreja, dia 16 de Fevereiro, é a uma QUINTA-FEIRA. 

 Ver fotografias em: FOTOGALERIA 

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

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-08-07.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
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://www.facebook.com/mae.bondade/

