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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 23 de JANEIRO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 
16 de FEVEREIRO 

FESTA ANIVERSÁRIO   (fotografias: FOTOGALERIA) 

 
   

Mensagem de 02 de JANEIRO de 2022 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus filhinhos queridos, hoje amanhece um novo dia. E neste novo dia amanhece também um 

novo ano. Se olharmos, bem dentro dos nossos corações, vamos compreender que em todo novo 

ano o homem tem sempre a esperança de um mundo melhor. Só que, hoje, neste novo dia que 

amanhece, precisaria também surgir um homem novo. Não adianta apenas um Ano Novo! É 

preciso homens e mulheres de coração renovados pela fé.  

Eu digo para vós, filhos, que muitas tempestades virão em direcção à humanidade. Este ano é um 

ano de muita tribulação. É um ano em que têm que cuidar muito da sua parte espiritual, da sua 

fé: perdoar, amar as pessoas, ajudar a quem precisa. Este ano é um ano muito difícil. É um ano 

em que aquele que não estiver unido a Jesus pode vacilar terrivelmente. 

O que posso dizer-vos filhos, como Mãe, aquela que traz o alimento mais grandioso da vida, que é 

a Palavra de Deus? O que posso alertar-vos diante desse novo ano que nasce? O que posso 

alertar, filhinhos, é que vossa vida precisa estar ainda mais nas mãos de Deus! Porque são 

perseguidos, atormentados, e muitas vezes, caem diante desses tormentos. 

Quantos que não acreditam mais no poder de Deus! 

Quantos que duvidam completamente do que Deus pode e do que Deus faz! 

É por isso meus filhos, que neste novo ano um pedido de Mãe: Tenham Fé. Vão vencer muitos e 

muitos sofrimentos, pela Fé. Oh, meus filhos, podem esperar um mundo melhor porque Jesus 

está lutando muito por vós, dando conhecimento do que está esquecido por vós: o Evangelho, a 

Eucaristia, a Palavra de Deus, os Mandamentos de Deus! 

Neste novo ano é preciso que os corações sejam consagrados aos dons do Divino Espírito Santo. 

É preciso um povo de Deus sábio. Um povo de Deus que esteja alerta. Alerta ao perigo que 

está presente na vida do cristão e daquele que serve Cristo. 

Então meus filhos vamos todos dedicar este novo ano, que se inicia, à Santa Igreja, incluindo o 

Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos pedir a Deus toda a protecção nas suas visitas para o 

Santo Padre. Vamos também incluir nesse nosso pedido os bispos, sacerdotes, religiosos e 

http://maedabondade.org/fotogaleria/
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religiosas, famílias cristãs que são todos vós! Vamos fazer todos uma corrente fortíssima de 

oração, pedindo a Deus pela Igreja Católica, pelo povo de Deus que esqueceu a Fé, que esqueceu 

do temor a Deus, do respeito aos sacramentos, da obediência à vontade de Deus. 

Estamos vendo os homens se destruindo com armas que são: o orgulho, o egoísmo, o ódio, a 

ira, a ganância, a inveja, a preguiça. O homem precisa acordar para saber que sua vida não é um 

conto, a sua vida é uma graça de Deus. Os anos passaram, mas Jesus Cristo permanece 

connosco. Quantos que estão na glória celestial! E vós estão a caminho dessa glória. Só que a 

humanidade está se perdendo tão facilmente. 

Meus filhos, o mundo precisa passar por uma grande transformação. Jesus está preparando 

nação por nação, e hoje, Ele ensina os filhos de todo o mundo a orar, verdadeiramente, a se unir 

com o propósito verdadeiro de ser a Igreja de Jesus que trilhe o seu caminho. Muitos de meus 

filhos se dividiram. Por que a fé está inexistente? Porque muitos filhos baseou a sua fé no seu 

interesse e não em Cristo, na Eucaristia, no Evangelho, na caridade, na solidariedade. Ele buscou 

seu interesse e não a vontade de Deus. E a Igreja se dividiu e se tornou frágil. 

Ela é forte porque tem Deus. Porque vemos em todos os Sacrários deste mundo o maior milagre 

acontecer, hoje e sempre, que é Jesus se dando em alimento para o mundo. Mas, se olharmos, 

quantas almas que não recebem a Eucaristia? Quantas pessoas que não têm uma vida de oração? 

Que não têm uma vida de temor a Deus? Que não têm uma vida de dignidade? Quantos filhos que 

estão correndo por caminhos tão vazios, querendo ser cristão pela aparência e não pela 

essência? 

Filhinhos queridos, quem quer ser feliz e santo trilha os passos de Jesus Cristo. Ele não faz júbilos. 

Ele faz a serenidade, como vós caminhantes que vieram percorrendo caminhos para chegarem 

aqui a este lugar Sagrado Corgo da Igreja. Vieram como filhos humanos, mas como filhos de 

Deus abençoados. Vieram trazendo o seu coração, a sua alegria, porque no meio de vós existem, 

também, os jovens. É por isso que temos que olhar para o mundo e ter uma visão sábia, não um 

homem que queira transformar este mundo com ódio e vingança, mas com amor e perdão. Por 

que o homem não tem paz? Porque quer vencer com vingança, com ódio. 

O mundo precisa despertar para a fé, despertar para os desígnios de Deus, porque existe no plano 

de Deus uma família deixada por Jesus e que o próprio Jesus é quem a conduz, o Divino Espírito 

Santo, o Pai, e nós somos conduzidos pela protecção dos Anjos de Deus. Uma Igreja 

riquíssima que contém os Santos, que foram fiéis a Deus, homens sofredores que nasceram para 

ensinar que um homem pecador pode também se tornar um homem Santo, sabendo vivenciar 

a preciosidade do bem maior que têm, que é a vida que Deus lhe concedeu. Essa vida que se for 

olhar lá no íntimo é especial, porque Deus nos fez para servirmos aos outros. Nas palavras de 

Jesus Cristo, que disse: “Quem não sabe servir, não sabe viver.” O homem não sabe servir, por 

isso não vive. O homem se deixa corromper pela ganância, mata por causa das coisas que passam 

e quando vem uma doença acorda, desperta e compreende que nada vale a não ser a sua fé. 

A fé vai ser a arma do filho de Deus, a arma verdadeira, porque a fé vai fazer vós vencer todo o 

sofrimento que virá. Do mundo veremos apenas tristeza, mas, de Deus veremos a força, a justiça, 

a coragem e a Luz. O mundo meus filhos vai viver o que Jesus deixou claríssimo: de um lado 

veremos a justiça, de outro a dor; de um lado veremos a esperança e de outro o sofrimento; de 

um lado veremos a oração e de outro a tribulação. A fé será a arma do cristão porque ela o levará 

a orar. A orar o Rosário, uma oração de sacrifício, meus filhos! Mas, Jesus Cristo teve que 

sofrer para vos salvar! Por isso, o Rosário é uma oração de força, de sacrifício. 

Vós filhinhos neste ano verão tribulações sobre tribulações, tristezas profundas, sofrimentos 

dolorosíssimos. Vós verão quem tem fé e saberão que é consequência dos finais dos tempos. Mas, 

quem não tem fé se sentirá assustado, sem palavras, sem dizer o por quê e sem entender o por 

quê de tanto sofrimento. Mas meus filhos vão ter muita coragem! 
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Lembrem-se que a vossa caminhada, aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, não é uma 

caminhada de um dia, é uma caminhada de muitos anos, até mesmo destes peregrinos que vêm 

peregrinando, caminhando todos os meses até este lugar que transformou muito a vossa vida. 

Meus queridos filhinhos, Eu abençoei este novo ano, os meus filhos, para que possam se 

conscientizar de que precisam ser um homem novo, um filho de Deus, fiel, um servo de Deus 

verdadeiro, porque as palavras que vêm do Céu para nós são muito claras, não adianta amanhecer 

um novo ano, as pessoas precisam se conscientizar de que precisam ser melhores. É por isso que 

Jesus Cristo nos falou tão bonito da família, o quanto precisam zelar pela vossa família, pela sua 

casa, principalmente os pais pelos seus filhos. 

Ele também pediu a dedicação deste ano à Santa Igreja, que somos todos nós. Uma dedicação 

fortíssima, sábia. 

É por isso que peço a vós que orem, principalmente, pela conversão dos cristãos, pela unidade da 

Igreja, pela união das pessoas com Cristo. 

Eu meus filhos queridos, gostaria que orassem com bastante fé esta oração: 

Senhor Jesus Cristo, que criaste uma grande família, que Te tornastes o Alimento 

Vivo, Santo e verdadeiro desta família, que é a vossa Santa Igreja, o Santo Padre, 

bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, famílias, pais, mães e filhos. 

Dai sabedoria, caridade, solidariedade e paz.  

Que Jesus esteja presente em meu coração e que seja eu para Cristo a verdadeira 

Igreja. Ámen 

Essa oração nos faz reflectir que Jesus Cristo deixou a Igreja, que nós somos a Igreja junto com 

Santo Padre o Papa Francisco e todo o clero. Nos faz reflectir que precisamos ser Igreja, ter um 

coração onde Jesus habita, porque o que falta ao mundo hoje é a religião. A religião que Jesus 

deixou, filhos! 

O homem se desviou completamente do que Jesus deixou e que é a Porta do Céu aqui na 

terra, a Igreja! É por isso que vós filhos terão que se voltar, com todo seu coração, a Cristo Jesus 

que é a Igreja, para vencerem todas as tempestades e porque uma das maiores que virá será 

justamente a falta de fé e de amor à sua religião, a que Cristo deixou. 

Sejam fieis a Jesus Cristo! É isso que peço-vos, como vossa Mãe, e que todos espalhem essa 

esperança que só vós podem construir um mundo melhor. Sejam bons, serenos, sábios, mesmo 

diante de todo esse sofrimento que vós viram nesses últimos dias do ano que se encerrou, não 

tenham desesperança e não estejam desacreditados. Porque disse Jesus: “Quando tudo parece 

perdido é que tudo será construído.” 

Por isso que Jesus está pedindo para que dediquemos este novo ano à Santa Igreja, porque 

enquanto as pessoas acham que tudo se perde, nada que é de Deus se perde, tudo se transforma! 

E veremos um prodígio de transformação pela oração do povo de Deus. 

Obrigada, obrigada a todos peregrinos que vieram peregrinando sobre os passos de Jesus e, 

também, junto ao Meu Coração de Mãe. Obrigada aos filhos que vieram vivenciar este amanhecer 

deste novo ano, vós filhos são as pessoas mais felizes, porque quantos que esperam um novo ano, 

mas não procuram ser pessoas melhores. E a Palavra de Deus nos ensina que o ano, se o 

homem não procurar ser melhor será ainda mais triste e mais sofrido, porque a humanidade 

não tem plantado o amor e a esperança. E vós filhos não vieram só plantar, mas colher do Céu 

esta esperança e a certeza de que se olhar pela sua família, orar pela Santa Igreja, por Portugal e 

pelo mundo se pode, com certeza, ter um Novo Ano de muita paz e amor. 

Fiquem em paz meus filhos queridos! 

Que Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo, vos abençoe e abençoe também este Novo Ano, 

principalmente para Portugal que precisa tanto de Paz. 
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Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

 

Oração mês de Janeiro (02-01-2022) 

Santa Maria, Mãe de Deus, peço a Tua protecção neste novo ano que agora se inicia.  

Fica sempre ao meu lado e junto dos irmãos que tanto amo. 

Ajuda-nos a transformar este ano no melhor ano das nossas vidas. 

Que todos saibamos livrar-nos do fardo do passado, ajuda-nos a perdoar a todos os que nos têm 

ofendido e a nós próprios. 

Dá-nos Paz, Luz e Amor! 

Pai de Bondade, neste mês de Janeiro se celebra a conversão de São Paulo, e por seu exemplo 

percebemos que o pecado em nossa vida não é um obstáculo definitivo para a santidade.  

És um Pai de Misericórdia e pedes-nos o viver a abertura de nosso ser para reconhecer e pedir 

perdão. 

Que o exemplo de Paulo seja um caminho que nos leve desde nossas limitações até o amor e a 

santidade de nosso destino. 

Que seu exemplo nos motive a testemunhar o Evangelho pela partilha do Amor e Solidariedade. 

Ámen 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

  

 

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 

Com a ajuda de todos, esta obra da Nossa Senhora Mãe da Bondade, avançará segundo os 

desígnios de Deus. Os desafios que temos pela frente são significativos, mas acreditamos que os 

vossos corações e generosidade serão tocados e guiados pelos Sagrados Corações de Jesus, 

Maria e José, de modo a que esta obra possa avançar com as necessárias acções e intervenções 

nos terrenos e infraestruturas necessárias, para a evolução do Santuário Corgo da Igreja, 

“Santuário de Luz para o mundo, um Santuário de Luz para o povo de Deus.” 

“(…) Meus filhinhos queridos, consagrem-se definitivamente ao Santuário Corgo da Igreja, que 

é o Santuário das famílias, para ser um Santuário de Luz para o mundo, um Santuário de Luz 

para o povo de Deus. 

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
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(…) Meus filhos, nunca devem se desesperar. Nada pode atrapalhar aquilo que é de Deus! 

Nunca se esqueçam disso! O que é de Deus tem uma força muito maior do que a armadilha que 

o inimigo quer armar para derrubar aqueles filhos que oram, aqueles que caminham que 

evangelizam. (…)” 

(NS Mãe da Bondade, em 2020-12-06) 

 

 

 

 

MENSAGENS ANTERIORES 

Ano 2021 ; Ano 2020 
Leia as mensagens anteriores usando o menu lateral "ANOS ANTERIORES" 

 

(…) deveis viver com fidelidade a vossa Consagração a Mim e ao Meu Filho Jesus Cristo,  

(  /ou/ ), nos vossos corações, preparai-vos, limpai os vossos corações de ódio,(…) 

 

 COMUNHÃO ESPIRITUAL – Folheto para IMPRIMIR _ ORAÇÃO-Comunhão Espiritual.PDF 

 SANTA COMUNHÃO ajoelhados e na BOCA   “DIVULGAR”   

 AVISO: As mensagens são textualmente copiadas dos manuscritos do irmão Fernando Pires. 

Bom discernimento. 

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

aparições. 

 AVISO: Água Benta EXORCIZADA nas VIAGENS / VIATURAS 

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

 Em 2022, o 23º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, no local 

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

 Ver fotografias em: FOTOGALERIA 

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

 

http://maedabondade.org/mensagens-2021/
http://maedabondade.org/mensagens-2020/
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://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Sagrados Coracoes Jesus e Maria 2020-10.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2020_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Consagracao Sagrados Coracoes Jesus e Maria _3.pdf
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Santa Comunhao na BOCA e de JOELHOS.pdf

