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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 18 de DEZEMBRO, 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 04 de DEZEMBRO de 2022 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus queridos filhinhos, hoje dia do Senhor, o Meu Coração se encontra verdadeiramente 

preenchido pelo perfume do amor de cada um de vós. Eu, Maria Mãe da Bondade, a Imaculada 

Conceição, Mãe da Igreja, quero falar-lhes sobre o amor de Deus, especialmente porque aqui 

neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, um lugar de oração – a graça de Deus tem sido cada dia 

maior. 

Eu fico muito feliz, porque neste mês vou ser coroada, pelo carinho e pelo amor de meus filhos! Ser 

a Imaculada Conceição é ser aquilo que Deus realizou e fez em minha vida, em toda a minha 

vida! O que Eu mais tenho alegria é de ter um Coração Imaculado, porque hoje tão poucas 

criaturas sabem o valor de ter um Coração Imaculado. 

Por isso filhos, quando Deus me fez a Serva Imaculada, Eu me senti imensamente vitoriosa. E uma 

vitória que me trouxe humildade, serenidade e agradecimento a Deus. Neste mês meus filhos em 

que a Igreja, que são todos vós, os meus filhos, junto a Jesus, traz a mim esta homenagem. E Eu 

como Mãe que quer sempre dar aos filhos o que de melhor tenho, o que Eu quero, filhos, é 

consagrar-vos ao Meu Imaculado Coração. É o maior presente que Eu posso dar a vós e o 

maior presente que Eu posso receber: a consagração. Principalmente, porque quantas são as 

criaturas que já não tem mais religião, não tem sabedoria e não tem discernimento.  

Esse ano que está chegando ao fim foi um ano muito difícil. Em vários momentos em que Eu 

estava trazendo a Mensagem de Deus para vós, Eu podia sentir as dificuldades que vós 

passavam, o sofrimento que acumulava na vida da família. 

Quando Jesus Cristo pediu a vós que fizessem uma devoção riquíssima a Ele, conduzindo os seus 

corações à linda Misericórdia que Ele tem para convosco, Eu senti imensamente que Deus fez 

maravilhas durante este ano de devoção à misericórdia de Deus. Maravilhas! Eu vi apostolados 

nascerem!  

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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Uma coisa muito importante, meus filhos, é que como família fraternal – que estão aqui neste lugar 

Sagrado, reunidos, sendo e vivendo em construção de ser – Deus faz um trabalho lindo, mas um 

trabalho cheio de humildade. Esse trabalho que deveria ser divulgado de uma forma muito 

mais intensa, hoje é um trabalho que Jesus faz da forma que realmente é a forma mais bonita: 

humildade. Nós nem sequer sentimos o quanto estamos contribuindo pela salvação do mundo. 

Porque se vós sentir imensamente, vós pode cair no orgulho, na fraqueza, achar-se mais 

importante do que os outros, mais santo do que os outros. 

Então uma coisa muito importante meus filhos, Jesus Cristo zela pela vossa vivencia aqui, nesta 

família, é a humildade. A humildade. Sempre que se vê perseguida criticada humilhada mas muito 

ungida. Porque nesse ano, deram um passo muito grande na evangelização a Jesus 

Misericordioso. Uma coisa muito importante, é que tudo o que vós estão a fazer aqui neste lugar 

sagrado Corgo da Igreja, está a refletir no mundo inteiro. São os joelhos se dobrando, são as 

criaturas tendo esse interesse de recorrer a Jesus Misericordioso, aprendendo a orar o Santo Terço 

da Misericórdia. 

Uma coisa muito importante que Eu estou sentindo, enxergando, é que nas horas das 

enfermidades o homem está recorrendo mais a Jesus, na hora da agonia, da aflição, da 

tribulação. E isto me faz realmente muito feliz, como a Imaculada Conceição, Mãe deste lugar 

Sagrado Corgo da Igreja, escolhido pelo Céu. Muito feliz! Sei que muita coisa vós precisam ainda 

lapidar na vossa vida: de viver e de agir. Vós filhos tem que deixar mais o Divino Espírito Santo 

moldar a vossa vida. Para isso não é preciso aparência, mas ações concretas, ações bem-

aventuradas, ações de boa vontade. É o que Jesus está falando para nós: não é preciso sair 

gritando para o mundo o nome do Senhor! É preciso levar ao mundo o Senhor! 

Por isso, meus filhinhos queridos, hoje é um dia muito especial para mim. É um dia em que Eu 

agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele faz e continua fazendo em Meu Coração, porque Deus 

é sempre lindo, presente! É um presente riquíssimo na nossa vida. A vida não é uma coisa morta, a 

vida é uma coisa sempre viva. A vida diz tudo! Deus faz sempre maravilhas em nossas vidas, 

principalmente vós que estão aqui nesta passagem, nesta terra cheia de surpresas, cheia de 

momentos difíceis, mais momentos difíceis do que fáceis, cheia de tribulações, de confusões. O 

que Deus está fazendo por vós hoje meus filhos, tem que dobrar os joelhos e rezar. Mesmo quando 

sofrer, e perseguido, porque o que eu tenho como grande reflexão: toda a obra que Deus fez em 

minha vida, foi a cruz do sofrimento – lapidou a minha alma. 

Filhos, mesmo quando sofrem, mesmo quando são santos e sofrem, as suas almas crescem muito 

mais ainda. Porque vós são pecadores, sofrem, e muitas vezes são responsáveis pelos 

sofrimentos, porque os praticam. Praticam as coisas ruins e colhem as coisas más. Mas nunca, 

nunca questionem o sofrimento nas suas vidas, nunca. Nunca questionem aquela provação 

que Deus vos colocou nas mãos, nunca filhos. 

A minha vida inteira foi cercada e é cercada por uma santidade que é Deus, mas tudo que vivi, tudo 

o que sofro é por amar-vos filhos, por ser hoje a Mãe escolhida de Deus, a Mãe que conduz a 

Palavra ao mundo. Eu hoje vejo as grandes interrogações, a falta de fé das pessoas. O homem se 

resume simplesmente na parte humana, na ciência humana. O homem já não tem mais a ciência 

de Deus, a ciência da humildade, da compreensão, da entrega. É como Jesus disse: “Ninguém 

mais diz: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha alma” 

O mundo está matando completamente a parte espiritual do Homem. O homem, muitas vezes 

ele está mais morto do que vivo. Tem os olhos atentos, mas o Coração completamente fechado. É 

um homem que vive praticamente com os olhos abertos e com o coração morto. Porque o 

que o demónio tem feito com o mundo, filhos, reinando, tem levado as famílias a uma miséria total, 

que só não é maior porque nós vemos Jesus Cristo no nosso meio – na Santa Eucaristia – nós 

vemos o grande trabalho de missionários autênticos, criaturas que se colocam ao serviço de Deus, 

http://www.maedabondade.org/
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como se colocaram os Santos, que hoje são lembrados de uma forma carinhosa, porque foram 

grandes heróis vitoriosos. Mas antes de serem heróis, primeiro foram perseguidos. Muitos 

foram mártires, mas sofreram por uma causa grandiosa: por amor a Deus. 

Então meus filhos, Eu vejo toda a minha caminhada como a Imaculada Conceição, a Mãe de todos 

os títulos, hoje conhecida como Mãe da Bondade, de Fátima, de Lourdes, da Paz, do Amor, do 

Santo Rosário, como a Mãe que protege, que tem todos os títulos, porque é Mãe. Assim como os 

filhos têm várias línguas, nações, gerações. E isto é o que me faz a Imaculada Conceição, 

porque Deus fez em minha vida maravilhas! Maravilhas que, quando Deus me chamou a ser 

instrumento da sua linda Obra de Salvação, Eu comecei a enxergar os espinhos, as dificuldades, o 

sofrimento, que era justamente a maldade do demónio sobre os homens e o quanto que os homens 

se deixavam ser seduzidos por essa maldade. Se hoje filhos, nós formos refletir, nós vamos chegar 

a uma grande meditação: por quê guerra, por quê violência, por quê maldade, se Deus te deu 

uma alma tão bela, um coração tão belo, por quê filhos, tudo isso? É onde há quantas criaturas 

que não crêem, que não têm confiança, que não têm verdadeiramente a entrega, que nem sequer 

movem os seus pés para a Graça de Deus. 

E hoje nós somos caminhantes, peregrinos do Caminho do Senhor, onde nós movemos os nossos 

pés em construção da obra de Deus em nossas vidas. O mundo chegou a uma miséria tão 

grande, meus filhos, hoje muitos dizem: “Eu não acredito que existe o demónio”. O homem hoje, 

ele é tão descrente que quer tudo, quer viver de uma forma cheia de liberdade e uma liberdade que 

escraviza o homem muito mais do que ele pode imaginar, porque não é Deus que escraviza, Deus 

liberta. Mas o demónio, o que ele tem feito com as famílias, com os jovens, com as crianças, 

é uma escravidão doentia, meus filhos!  

Olhe a maldade dos homens, matam de uma forma tão cruel, muitas vezes matam por prazer, das 

drogas, por prazer de domínios que escravizam aquele homem, que tem muito mais do que um 

corpo, tem uma alma, um espírito, e que quando é condenado sofre terrivelmente. 

Eu vejo essa miséria, por isso Eu luto. Luto pelo Triunfo do Meu Imaculado Coração, luto pela 

paz no mundo, pela conversão dos pecadores, por aqueles que não se converteram. Luto e 

peço a Deus por aqueles que não sabem ter fé, por aqueles que vivem completamente 

abandonados sobre este mundo de sofrimentos. 

Então hoje, como Mãe Imaculada, Senhora da Bondade, Eu quero pedir a vós, filhinhos: vamos 

pedir a Deus a conversão do mundo e o Triunfo do Meu Imaculado Coração! Eu gostaria tanto 

que não passassem pelo sofrimento que está perto de vós, filhos, porque hoje Eu já sinto o 

mundo tão sofrido, o homem desiludido, inquieto, triste, infeliz. E muitas vezes, no silêncio do meu 

Coração, Eu peço a Jesus Cristo: “Meu Santo Filho, aliviai o sofrimento dos meus filhos“! 

Porque Eu sei que vai vir um sofrimento muito grande: doenças, perseguições, tribulações. O 

mundo está a caminho do Triunfo! A ira do demónio é enorme, enorme, enorme! E quanto mais 

o homem se aproximar deste triunfo, mais a ira do demónio vai ser muito grande.  

Agora vou dizer algumas palavras a estes dois filhos prediletos sacerdotes. A um digo, 

prometeste vir todos os meses celebrar a Santa Missa aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja e 

não fizeste, espero que não deixe o que prometeste filho predileto. 

Ao outro filho predileto digo, foste mais uma vítima da tentação, da dúvida e da crítica em relação a 

esta minha aparição. Não amargureis o Meu Coração com a vossa crítica e a vossa falta de fé. A 

vossa dúvida e incerteza são interferência do meu adversário. Tende cuidado meu filho predileto 

sacerdote. Peço de vós que acrediteis na minha presença aqui no Corgo da Igreja e em todo o 

lugar onde apareço aos meus filhos escolhidos. 

Eu sou, a Virgem Maria, Mãe da Bondade, se as minhas aparições aqui fossem uma farsa, Eu 

já teria castigado e derrubado toda essa mentira. Sei também que as minhas aparições, aqui, 
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são um espinho na garganta de muitos. Não faz mal meu filho predileto sacerdote, Eu não quero 

forçar ninguém a crer, mas rezarei para que Deus os ilumine e os toque. 

Meus filhos neste mês vós também vão celebrar o nascimento do meu Filho Jesus. Natal filhos 

para mim significa tudo em minha alma, significa o presente de Deus vivo em minha alma, Natal 

significa a Luz, porque Ele veio, Jesus, para apagar as trevas da escuridão, da dor, da miséria e do 

sofrimento. Por isso meus filhos o Natal para mim é todos os meses, é um tempo de meditação, 

para quem realmente tem fé, porque é uma Luz que entra em nossa vida, é o Menino Jesus que 

nasce na vida de todos vós, e Ele nasce para reinar, e o Reino d’Ele é o Reino dos Céus, 

totalmente diferente da maldade, da ganância que hoje domina as pessoas aqui na Terra.  

Meus filhos queria fazer um pedido: Viva o Menino Jesus, com muito amor! Tire as vossas 

mágoas de dentro dos vossos corações, este sofrimento de dentro de vós. Não carreguem consigo 

a dor, carreguem consigo o amor. Vamos todos perdoar meus filhos! Perdoem a vós mesmo! 

Olhem para dentro dos vossos corações e digam fortemente: Jesus é o perdão! 

Felicidades filhos, porque não existe maior felicidade do que o nascimento do Menino Jesus 

em nossas almas. Que sejam abençoados os nossos corações porque o Menino Jesus se faz 

vivamente presente em nós. Por isso o que Eu desejo a vós todos é um Natal Santo e muito 

feliz. Fiquem em paz, sob a misericórdia do meu filho Jesus, e sob a bênção do Pai, do Filho e do 

Divino Espírito Santo. Ámen. 

Maria Mãe da Bondade 

no Corgo da Igreja 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 
vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

   

 

Oração mês de DEZEMBRO (04-12-2022) 

Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a 

nenhum pecador desamparais nem desprezais. Lançai sobre mim vosso olhar Imaculado e 

alcançai-me de Vosso Amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora 

venero com devoção a Vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça alcançar o prémio da vida 

plena nos Céus. 

Por intermédio do Vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive 

e reina para sempre. Ámen 

 

 

 

 
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 

http://www.maedabondade.org/
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/capela/

