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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 27 de NOVEMBRO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

(“Via Sacra no último Domingo de cada mês”) 

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
 

 

INFORMAÇÃO sobre a CAPELA [saber mais] 

 

Mensagem de 06 de NOVEMBRO de 2022 
   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 
    

Em primeiro lugar meus filhos, vou-me dirigir-me a esse meu filho, como tua mãe que sou, vou te 

ajudar a suportar esses teus sofrimentos. O que está a acontecer com as tuas dores, são sinais 

das chagas de Jesus Cristo. Sentirás as mesmas dores mas não derramarás nem uma gota de 

sangue. Estás a oferecer pela conversão dos pecadores, porque cada dia estão aparecendo cada 

vez mais. Escuta bem o que te digo, comunica-o ao mundo inteiro. Se não mudarem e 

continuarem a abusar da misericórdia do Meu Filho Jesus Cristo, o mundo ver-se-á envolto 

numa grande guerra, serão destruídas várias nações, haverá muitas mortes, cairão nuvens 

de fogo que abrasarão a terra. Tudo isto será o mais horrível que a humanidade jamais 

conheceu. Meu filho todos que não fazem caso das minhas mensagens, mas que saibam que o 

castigo está muito próximo. 

Façam orações, confessem as suas culpas, que se arrependam, pois Deus vai castigar toda a 

humanidade. Que se arrependam, pois estou a aparecer em muitos lugares, dando 

mensagens a avisar constantemente. 

Sim meu filho, estão a salvar-se muitas almas, oferece as tuas dores por todos eles. Ajuda-Me 

também a Mim e ao Meu Filho Jesus a suporta-las. Eu sei meu filho é muito duro, mas é preciso 

que sofras, pelo menos salvar uma terça parte da humanidade. 

Eu sei meu filho, que estás a pedir pelos sacerdotes. Muitos deles não são dignos nem de uma 

oração, são os que estão constantemente a ofender o Meu Filho Jesus. Alguns sacerdotes, 

ministros do Meu Filho, pela sua má vida, pelos seus erros e irreverências, pela sua má disposição 

ao celebrar os Santos Mistérios, pelo amor ao dinheiro, à honra e aos prazeres carecem da devida 

pureza. 

Ai meu filho! Pobres dos habitantes da terra e dos ministros da Igreja. Deus vai lançar o Seu 

castigo e ninguém se poderá subtrair a tantos males juntos. 

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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Meu filho, alguns sacerdotes ofendem muito o Meu Filho Jesus, muitos deles não são dignos de 

celebrar os Sagrados Mistérios pela sua falta de fé e pelas suas mãos manchadas de impureza. 

Virá um grande castigo sobre eles, pois eles têm ainda mais responsabilidade do que os 

outros, porque estão a condenar muitas almas. Sim meu filho, certos chefes e guias do povo de 

Deus descuraram a oração e a penitência e o demónio obscureceu as suas inteligência.  

Meu filho, peça a todos os filhos, para rezarem por eles, com as vossas orações, para que eles 

mudem. 

Meu filho, aos teus diretores espirituais, diga a eles, que não tenham tantas dúvidas sobre o que 

afirmaram. De facto, o Corpo do Meu Filho Jesus não estava consagrado. Algumas vezes não se 

consagra o Corgo do Meu Filho, porque alguns sacerdotes, com as suas mãos manchadas pelo 

pecado, perdeu a fé no Meu Amadíssimo Filho e não tem intenção de consagrar. Durante a missa 

que celebra não O invoca, não pensa nEle e o Meu Filho não baixa, e não baixa porque o 

sacerdote não crê nEle. 

Meu Filho Jesus tem uma dor muito intensa. Sente no Seu Coração as ofensas feitas por alguns 

deles, quando eles dão a comunhão aos fiéis na mão. 

Meu filho, sei que ficastes muito feliz, pelo prémio que te dei de veres a tua mãe e pai que estão 

gloriosos no Céu, graças às tuas orações. Continua a obedecer, para que chegue o teu dia glorioso 

e te juntes a eles. 

Continua meu filho a rezar pelas almas que estão no purgatório. Tu não imaginas quantas almas 

estão a subir ao Céu por meio das orações, apesar da minha tristeza que tenho por tantos 

pecadores que não querem salvar-se. 

Antes de terminar meu filho, continua ser humilde, não dando entrevistas para nenhum jornal e 

nem para pessoas que querem saber mais sobre ti. Cumpre os Meus conselhos e dos teus 

diretores espirituais, pois eles são bons filhos de Deus. Olha que o inimigo está sempre à 

espreita de alguma coisa. Mas meu filho, aqui Me tens a Mim e meus três Arcanjos, para te 

consolar e salvar. 

Agora vou dirigir-me aos meus filhos que estão aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja. Estes 

avisos que dei ao meu filho, são também para vós filhos. 

Meus filhos este mês é muito especial para vós, onde vós se lembram das almas, se lembram das 

pessoas que vos foram verdadeiramente muito especiais e nunca deixarão de ser. Eu tenho 

certeza de que um filho ou uma filha nunca esquecerá uma mãe, um pai, tal qual uma mãe, um pai 

nunca esquecerá um filho ou uma filha. Nunca meus filhos! 

Eu quero hoje abençoar todos vós, e de uma maneira muito especial a todos os filhos que estão 

aqui presentes, aqueles que hoje trazem uma lembrança bonita nos seus corações, daquelas 

pessoas que lhes foram tão queridas, tão especiais e que hoje já estão na presença de Deus. E 

orem também pelas almas que não estão ainda na presença de Deus, para que hoje, neste dia tão 

especial, Jesus possa colher mais almas à Sua Presença, salvando-as com Sua Misericórdia, que 

é o Amor. Colocamos nas mãos Dele as nossas necessidades, porque Ele tem alegria em acolher 

os vossos pedidos. 

É por isso que nós vamos sempre ter a alegria de dizer, Jesus Misericordioso, tenha 

misericórdia de nós. 

Antes de terminar, vou dirigir-me a este meu filho predileto sacerdote, não podeis imaginar, 

quão feliz o Sagrado Coração de Jesus e o Meu Imaculado Coração, se sentem ao vê-lo aqui mais 

uma vez neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, escolhido por Deus. Sei que ides celebrar a Santa 

Missa. Fazei-o filho com Alegria, e continua firme esta tua missão, dando sempre o seu testemunho 

http://www.maedabondade.org/
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de Fé a esses filhos peregrinos, que precisam muito da tua ajuda para testemunhar estas 

aparições. 

Meus filhos levantai agora as vossas rosas para Eu abençoar, depois de abençoar, devem 

colocar as rosas na campa de seus familiares já falecidos ou então diante de uma fotografia em 

casa. 

Deixo meus filhos queridos o Meu Coração, levo comigo o coração de todos vós! 

Que todos permaneçam sobre a Misericórdia do Pai do Filho e do Divino 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 _ 

   

 

Oração mês de NOVEMBRO (06-11-2022) 

 

Oh doce Jesus Cristo! Que és milagre vivo e verdadeiro, coloque em meu coração o Teu coração, 

e faça com que este meu coração que muitas vezes Senhor, deixa de Te amar, que este Te ame e 

Te respeite, e Te receba com dignidade e amor. Pois o meu coração precisa tanto do Vosso. 

Conceda-me o dom do silêncio, para escutar a Tua voz que hoje me pede, evangelize! Me dê 

Senhor o dom da palavra para que eu possa falar e evangelizar, pois o meu coração será o canal 

da graça, pois neste momento Jesus, o meu coração faz parte do Seu coração. Seu coração vive 

em mim, por isso eu quero-Te dizer: eu Te amo Jesus. 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_2022-11-06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-11-06.pdf
http://maedabondade.org/capela/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_Donativos-Ofertas%20_imprimir%202021-11_.pdf

