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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 30 de OUTUBRO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 
(“Via Sacra no ultimo Domingo de cada mês”) 

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
 

 

INFORMAÇÃO sobre a CAPELA [saber mais] 

 

 

Mensagem de 02 de OUTUBRO de 2022 
   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus queridos filhos, hoje é um dia de graça, uma tarde de felicidade para todo cristão que 

verdadeiramente conhece o poder de Deus, e que ama com a alma e o coração os desígnios de 

Deus em sua vida. 

Vamos filhos, primeiramente, colocar nas mãos de Jesus Cristo a vida de cada um, que estão aqui 

presentes neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, as vossas necessidades e tudo o que vieram 

colocar aqui ao Meu Coração, os vossos pedidos. 

Eu sinto uma alegria muito grande em poder acolher os vossos pedidos. E eu tenho sempre no 

meu Coração a felicidade de levar cada um destes pedidos ao Meu Filho Jesus Cristo, a 

Misericórdia. 

Vamos hoje procurar viver este momento de oração com alegria, mas também com sabedoria, 

respeito e dignidade. Vamos deixar Jesus Cristo renascer no nosso coração e transformá-lo. 

O mundo, já não temos mais como nem sequer questionar. O sofrimento está em todos os lugares 

e em todas as partes da terra. As tribulações chegaram! E o homem cada dia mais está se 

deixando envolver pelo veneno do mal, se encontra pobre de espírito, caído nas trevas e sofrendo. 

O sofrimento que hoje o homem está vivendo é um sofrimento que prejudica principalmente a 

alma e o coração, é uma dor terrível meus filhos. Por isso Jesus se preocupa tanto em nos 

conduzir o Remédio para a Salvação Eterna. E Ele é esse Remédio! 

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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Então a vossa presença aqui hoje, de todos os filhos peregrinos que vieram a este lugar Sagrado 

Corgo da Igreja, é um momento para estarem perto de Deus, na graça de Deus, examinando a 

sua consciência, fazendo uma reparação profunda nos vossos corações e procurando sair daqui 

filhos novos: com Fé e humildade. 

O que Deus filhos está pedindo para nós não é nenhuma exigência. É tudo que nós precisamos 

para ser felizes.  

Ele quer a felicidade de todos seus filhos. E a nossa felicidade hoje é lutar de uma forma sábia 

e digna para construir o Reino de Deus. 

E tudo isso filhos que a humanidade está vivendo, hoje, está escrito no Santo Evangelho. 

Inclusive, a modificação do tempo, a angústia que está dentro das pessoas, as depressões, a 

tristeza que está presente na vida de todos, o homem cada dia triste, olha para o mundo e já não 

vê tanto sentido, porque hoje ele perdeu completamente a felicidade. O sentido de ser feliz está 

na graça de Deus. E o homem hoje vive para tudo, menos para a graça de Deus. 

É preciso que Deus me envie lá do Céu, para estar presente aqui neste lugar Sagrado Corgo da 

Igreja, de corpo e alma, para alertar os meus filhos. É uma pobreza de espírito tão grande! O 

homem se encontra numa falta de amor tão grande, de partilha, de santidade, de compreensão, de 

entendimento e de preparação. 

Meus filhos, já parou para meditar, fazer uma reflexão sobre o quanto que o homem se perdeu nas 

trevas? Estamos vendo isso aí todos os dias claramente! 

Vós filhos não vêm aqui por um simples motivo, mas vêm por um motivo muito especial: resgatar-

se para Deus!  

Nós temos que lutar, e lutar com o nosso coração aberto. Porque hoje o homem está cada dia 

mais longe da verdadeira religião. Porque a verdade Jesus Cristo fundou, e construiu. Nós 

somos uma pedra viva Daquele que é Obra Viva: Cristo! Nós não somos uma história, nós somos 

o povo de Deus que caminha ao encontro da Vida Eterna. 

O nosso grande objetivo hoje é a salvação de almas, a tua alma, o mundo! 

Porque isto, filhos, é o que me faz estar aqui presente, é preocupar com as vossas almas, porque 

se fossem só pó, Eu não estaria aqui. Mas vós filhos têm uma vida, uma vida que Deus deu para 

vós. E hoje o homem está vivendo de uma forma injusta, errada, incorreta e imprudente. Ignorante! 

O homem hoje tem tudo para ser feliz e viver a felicidade, e ele, por ignorância, abandona a Luz e 

segue as trevas. 

É isto filhos que está acontecendo com o mundo e Jesus está falando para nós. A tribulação 

apenas começou. O que nós estamos vivendo agora – o pior que nós estamos vendo – é apenas 

o começo de tudo, é apenas o início de tudo que irão passar, que irão viver. 

Eu preocupo muito convosco filhos, porque eu sei que muitos poucos são aqueles que estão 

preparados para vencer, porque vai vir tanta tribulação para o mundo, tanto desespero para a terra, 

tanta dor que quem não estiver orando, não permanecerá firme. 

Olhem, meus filhos queridos! Para vós, que caminham com o Céu o Júbilo virá, quando o Triunfo 

do Meu Coração vier. Porque até ao Triunfo do Meu Imaculado Coração são vós, os que 

caminham, que serão mais sofredores, criticados, perseguidos. Quantas criaturas que vão 

perseguir os verdadeiros missionários na terra! São palavras de Jesus Cristo, porque Ele 

http://www.maedabondade.org/
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sempre ensinou o mundo: “Se queres Seguir-Me, tome a sua cruz e venha!” E hoje, além de nos 

pedir para tomar a cruz, Ele pede para nós: “Amai a Cruz!” O sofrimento vai ser tão grande que 

nós não devemos ter apenas tomado a Cruz, mas amado a Cruz. Porque quem não amá-la, não 

vencerá. Então filhos, se nós hoje formos meditar, a proteção que nós estamos tendo do Céu é 

muito riquíssima! Nós estamos aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, construído pela mão de 

Deus. Quantos filhos que deveriam passar por este lugar e ver a paz de Deus aqui presente. 

Meus filhos, aqui já é um grande Santuário de Fé, conhecido pelos peregrinos de Fé. O que mais 

Me encanta na manifestação de Deus na minha vida, é que Ele sempre colocou no meu caminho 

homens de fé. Porque todos os Santuários Marianos na terra são constituídos por almas de fé, por 

almas fervorosas, por criaturas humildes e simples que vêm trazendo seus pedidos à Imaculada 

Conceição, com todos os títulos, leva-os a Deus. 

E hoje eu sei, como Mãe da Bondade, que vós trazem um pedido de graça, de força, de luz, de 

esperança. Eu sei também que colocam a vossa vida aqui nas mãos de Deus, mesmo sabendo 

que aqui há um povo humilde, pecador, mas com sede de santidade. 

Meus filhos, Eu quero que vós, ao olharem uns para os outros, procurem ver Deus. Esta nossa 

tarde é uma tarde em que nós estamos unidos diretamente com o Céu: Deus Pai, Deus Filho e 

Deus Divino Espírito Santo! A Santíssima Trindade está aqui para curar a alma mais santa e a 

alma mais pecadora, para curar o homem que tem sede de Deus e o homem que tem sede e 

necessidade de ter saciada a sua fome de justiça e de paz. 

A graça de Deus está aqui para proteger aquele que vem trazendo um pedido temporal ou 

espiritual, uma graça agradecida ou uma graça que necessita receber. A graça de Deus está aqui 

para que todos os filhos que passam por aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, que necessita 

receber. 

É por isso filhos que eu digo para vós! Vamos orar, ficar preparados, porque daqui para a frente, 

nós temos uma única certeza, quando vier o Triunfo, tudo terá paz! Mas até ao Triunfo vão ser 

dificuldades sobre dificuldades, depressões sobre depressões, sofrimentos sobre sofrimentos! Uma 

descrença! Uma falta de religião muito grande! 

É por isso filhos, devem orar muito pelo vosso mundo. Porque a santidade é o maior exemplo. O 

maior exemplo de quem segue a Deus é a santidade, mesmo quando é criticado, perseguido. 

Porque hoje existem tantos caminhos que os homens seguem, que eles criticam o Caminho 

Verdadeiro: Jesus Cristo, a Eucaristia. 

Se nós realmente queremos ser felizes, e viver em paz, sejamos uma Igreja de Deus, humilde, 

que Deus sabe que pela parte, humana é pecadora, mas que pela parte divina é santa. 

Então filhos valorizai a graça de Deus em vossa vida, e agradeçais ao Senhor por tudo de lindo que 

o Senhor tem vos dado, principalmente pela fé, que hoje faz com que vós estejam aqui presentes 

neste lugar Santo Corgo da Igreja. Presentes não só humanamente, mas com a alma e com o 

coração. 

E é com a presença de Deus que Eu, neste momento, irei abençoar-vos e interceder ao meu Filho 

Jesus Cristo muita força e luz, para Portugal e para o mundo inteiro.  

Vamos todos glorificar a Jesus Cristo! Vamos louvar a Jesus, todos vós que estão com seus 

Rosários nas mãos! Vamos glorificar a Jesus, neste mês do Santo Rosário. Vamos pedir a 

http://www.maedabondade.org/
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Jesus que faça com que o mundo ore mais o Santo Rosário. Pois, a oração é a arma que vós tem 

para defender a sua vida e a da sua família contra todas as ciladas e maldades do inimigo.  

Não deixem de orar meus filhos, de amar a Eucaristia e fazer adoração ao Santíssimo 

Sacramento. Não deixem de ser obedientes ao Santo Evangelho. Não sejam criaturas vingativas, 

de ódio, ira no coração. Sejam humildes e mansos, serenos. Deixem sempre Jesus Cristo habitar 

na sua vida. Quando Ele habita, tudo se transforma em paz! 

Que Deus abençoe todos os peregrinos que aqui vieram. Obrigada aos filhos que vieram de tão 

longe, a todos aqui presentes e aos que aqui estão pela primeira vez. 

Que o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo, vos abençoem e vos protejam. Esta bênção é muito 

especial para uma filha que se encontra aqui, que deu muito por este lugar Sagrado. Ámen 

Maria Mãe da Bondade 

no Corgo da Igreja 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

 

 

 
   

Oração mês de OUTUBRO (02-10-2022) 

Senhor Meu Deus, um novo mês se inicia, e dentro de mim uma nova esperança vinda do Seu 

coração a colorir o meu. Que o Senhor esteja comigo em cada passo, em cada decisão, em cada 

luta, em cada momento me guardando, me protegendo, me fortalecendo na fé e na certeza de que 

todos os dias a Tua presença irá comigo por onde eu for. 

Assim seja, 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 

 

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2022-10-02.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-10-02.pdf
http://maedabondade.org/capela/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_Donativos-Ofertas%20_imprimir%202021-11_.pdf

