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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 25 de SETEMBRO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
 

 

INFORMAÇÃO sobre a CAPELA [saber mais] 

 

 

Mensagem de 04 de SETEMBRO de 2022 
   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus filhinhos queridos, é tão lindo poder estar aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, e ser 

acolhida com amor pelos filhos que tanto amo. 

Hoje, nesta tarde do dia do Senhor, o Senhor é tudo em minha alma, em Meu Coração e no 

coração de todos vós. Eu agradeço a Deus por estes filhos, por este Santuário tão lindo e pela 

presença de Jesus aqui, trazendo alegria para todos os corações, trazendo esperança para 

Portugal e derramando graças para o mundo inteiro.  

Vamos pedir a Deus por Portugal. Deus me envia neste lugar abençoado Corgo da Igreja, por 

Ele escolhido. Vamos pedir a Deus por este país que tem crescido em virtudes, em santuários de 

bênçãos, de graças, a qual Deus me concede a honra de, como Mãe da Bondade, ser a vossa 

Padroeira e a do mundo inteiro. 

Eu fico muito feliz, por todos peregrinos, que vem a este lugar Sagrado Corgo da Igreja, que vem 

à visita desta comunidade fraterna construída pelas mãos do Criador que é o Pai, a Misericórdia 

infinita que é Jesus Cristo, o Filho e a Luz esplêndida do Espírito Santo. E Eu tenho plena certeza, 

que a fé destes filhos e uma fé alicerçada no Coração de Jesus e no Coração de Maria. Por isso, 

Eu vejo estes filhos de Deus simples, que peregrinou em oração para poder estar aqui 

agradecendo comigo, a Mãe da Bondade, a Imaculada Conceição, ao Céu. Por fazer parte desta 

grande missão na luta pela paz, pela esperança na família, pela edificação e santidade dos 

corações e erguer verdadeiramente o Triunfo do Meu Coração Imaculado. 

Este lugar é tão pequenino, e o Céu é tão grande e este Céu tão grande ama o pequeno. Por isso é 

que o peregrino que vem sempre aos pés da Mãe, onde quer que seja, é um filho humilde, simples, 
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sereno e pequeno, mas grande de amor, fé e coragem. Eu sinto que durante toda essa caminhada 

de evangelização, meus filhos me viram com os olhos da alma e do coração. Hoje Eu consigo 

enxergar no coração de tantos filhos aqui presentes o amor que eles têm por mim, a Mãe da 

Bondade. Eu sei que aqui tem inúmeros filhos que são fiéis, devotos, simples e verdadeiros. 

Muitas vezes existem aqueles questionamentos por parte de todos os corações, até mesmo da 

minha Igreja que amo tanto. Mas o que temos que aprender é que nós estamos vivendo aqui um 

acontecimento real, hoje. Por isso estamos aqui neste lugar Corgo da Igreja no silêncio; no silêncio 

de um dia que faz parte da nossa vida de agradecimento a Deus, porque o Céu um dia iluminou 

este lugar Sagrado e fez com a minha presença viesse a iluminar todos os filhos que tem 

sede e fome de Deus! 

Então a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. O dia e o momento certo de alcançarem mais 

graças como a Eucaristia, celebrações da Santa Missa, isso pertence a Deus. Pertence a vós filhos 

valorizarem a Palavra de Deus, que nos conduz a sermos cristãos não pela metade, mas cristãos 

de coração, de alma, de entrega. 

O vosso inimigo, muitas vezes nós pensamos que está ao aposto do que vivenciamos e ele se faz, 

muitas vezes, presente é no próprio caminho que estamos caminhando. Vencer o inimigo hoje é 

vencer a preguiça, a ira, a inveja e o ciúme. Hoje meus filhos, as fantasias do mundo são muito 

destruidoras. Os filhos se iludem muito facilmente por aquilo que o inimigo oferece, porque ele 

oferece diretamente aos olhos, ouvidos e às mãos. Aqui nós recebemos o que nos é dado 

diretamente ao nosso coração. 

Meus filhos, Eu digo para vós, que o lugar onde Deus mais está presente é onde o demónio mais 

ataca os filhos, porque aquele que já está caminhando no caminho largo, já está perdido, mas 

aquele que está caminhando no caminho da misericórdia é que está impedindo o inimigo de ser 

ainda mais traiçoeiro. Então meus filhos, hoje têm que ter um grande cuidado, até no que falar e 

pensar. Porque estão aqui num lugar escolhido por Deus! Eu sei perfeitamente o quanto que 

esse lugar aqui é muito valioso! Jesus já me disse: Nos finais dos tempos, o alvo principal do 

demónio será a família. E Eu sei, filhos, que esta família de Deus Pai será sempre protegida, e 

que tem um grande valor aos olhos de Deus, porque aqui se vive o amor e partilha. O pão que aqui 

se come é o amor que é trazido por cada um de vós – até materialmente mesmo que se 

transforma, que se multiplica. São grãos que vêm e se multiplicam. Tudo o que se traz, se traz pela 

providência de Deus. Isto é a coisa mais bonita que há. A coisa mais linda que há é a partilha. 

Inclusive, na meditação da Santa Eucaristia, Jesus mostra que nós a partilha: Ele se dando em 

comida para o nosso coração. O grande semeador, o grande alimento, a grande partilha, o 

grande banquete. 

Hoje nós temos a felicidade de experimentar um pouquinho desta obra fraterna, participação, 

oração e silêncio, porque estão aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, cada um tem a sua 

maneira de agir, sua maneira de ser, de pensar, cada um veio com a sua necessidade, cada um 

trouxe aqui o seu problema. Mas Deus concede aqui tudo o que pode dar solução a todas as 

necessidades: o amor, a fé, a paz. Onde há o amor, a fé e a paz, é porque há a união, há 

caridade, há partilha, há o bem. 

E nesse lugar, meus filhos, nele há o bem. Mesmo com as pequenezas humanas, as limitações dos 

homens humanos, aqui há algo que hoje no mundo não se vê mais, e que se Deus trouxe para 
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vós até aqui, para sentir, que muitas vezes na sua casa não vive, o que aqui vive, e que vós 

precisa viver. Filhos já pensou que às vezes a sua família se esquece de orar com os seus filhos? 

Quantas vezes filhos que não ensina aos seus filhos o verdadeiro catecismo, e os conduz à 

verdadeira religião. 

Meus filhinhos queridos, vou repetir novamente, Eu e o Meu Filho Jesus, escolhemos videntes a 

fim de que todos tomem conhecimento de que está próximo o Reino de Jesus Cristo. 

Preparai-vos o mais rápido possível, rezai, rezai, rezai muito e convertei-vos o mais depressa 

possível, porque o vosso mundo vive fortes tensões e está à beira de uma guerra mundial. O 

mundo precisa de muita paz para se salvar, para encontrar essa paz, precisará muito de encontrar 

Deus. Voltai meus filhos para Deus o mais depressa possível. Neste tempo invadido pelas 

trevas, sereis então verdadeiros filhos de Jesus Cristo, difundindo em torno de vós a sua Luz. Por 

isso meus filhos, rezem muito pelos líderes das grandes nações, que têm o poder nas mãos, não 

espalham a violência no mundo. 

Meus filhos, quando Deus vem com alguma manifestação, não vem para brincar. Deus não brinca 

e não tem medo dos poderosos. Eu vou rezar para que não os castigue. Deus diz: Salvem-se, 

rezem, façam penitência e convertam-se. Com orações podem obter tudo. Por isso filhos, 

rezem muito, a fim de poderem compreender tudo o que Deus lhes concede através das minhas 

vindas. Tenham confiança em Mim e no Meu Filho Jesus, porque estamos aqui neste lugar 

Sagrado Corgo da Igreja, para ajudá-los e conduzi-los para um novo caminho. 

Antes de terminar meus filhos, Eu sei o que aconteceu na vossa Via Sacra em Fátima, não façam 

nada, os Arcanjos vão resolver tudo isto. O inimigo quer arranjar mais guerra, quer a destruição, 

quer discórdia, quer violência e Deus filhos é a paz. Então que vós sejam movidos pelo Espírito 

Santo. Não preocupem tanto com o seu ego humano, preocupem-se com a presença do Espírito 

Santo que vai apagar esse vosso ego. 

Eu digo para aqueles que tiveram na Via Sacra, que hoje Eu posso olhar e ver corações que são 

firmes na caminhada. Firmes, fiéis, dedicados, verdadeiros! Por isso Eu quero dizer para vós, 

filho, escute a Mãe! Seja sempre fiel a Deus! Mesmo que o mundo te afaste completamente do 

Céu, não deixe. Retornai ao caminho da vida! É Jesus Cristo! Ele é o caminho da vida! Siga-

O! Mesmo que chore, sofra, porque vós filhos há-de sorrir eternamente. Porque Ele é o caminho da 

vida. 

Que todos sejam abençoados, principalmente aqueles que estão aqui presentes, e os filhos que 

vêm com os olhos, que me abraçam também com o coração nesta linda missão de amor. 

Que todos nós possamos permanecer na paz, sob a bênção do Pai, do Filho e do 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 _ 
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Oração mês de SETEMBRO (04-09-2022) 
   

Minha Mãe, ensina-me a trilhar o caminho do sacrifício, não permita que o mal me iluda 

com as coisas fáceis e que eu veja a estrada larga como o caminho perfeito. Abra os olhos 

do meu coração: eu quero ser forte para vencer o mal, renunciá-lo e viver a unção do 

Santo Batismo. 

Desejo querida Mãe me lapidar pelo sacrifício e pelo sofrimento, quero deixar de ser um 

homem velho e assumir a felicidade de ser um homem novo, deixar de lado o homem 

escravo para assumir a graça de ser o homem servo de Deus, um homem feliz! 

Desejo viver em estado de graça, viver a Eucaristia, a Oração, o Santo Rosário, a caridade 

e adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento. Por fim, desejo viver a obra mais linda: a 

obra do amor. Quero amar como Jesus nos amou, como Jesus nos ama e como Tu, Maria, 

sabe amar. 

Ámen 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 

 

 

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_2022-09-04.pdf
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/

