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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 FEVEREIRO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 
16 de FEVEREIRO 

FESTA ANIVERSÁRIO   (fotografias: FOTOGALERIA) 

AUTOCARROS – Peregrinos 

 
   

Mensagem de 06 de FEVEREIRO de 2022 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus queridos filhinhos, sinto-me muito feliz neste mês de Fevereiro, vão-se 

comemorar, as minhas aparições aqui no Corgo da Igreja, e também as Aparições na 

Gruta de Massabielle em Lourdes. Faltam já poucos dias para comemorardes estas 

aparições, o que Eu mais vos peço, como Mãe da Bondade e Mãe de Lourdes é que 

sejais fiéis a Cristo. 

Em primeiro lugar filhos, Eu gostaria de dizer, estes vinte e três anos da minha presença 

aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, têm sido para vós uma grande Graça. É pela 

minha presença aqui, que vossa nação, e as do mundo inteiro, têm recebido muitas 

graças. Eu sei também meus filhos, que a humanidade precisa de uma grande 

transformação. 

O mundo necessita com muita urgência, a volta de Jesus Cristo à terra, porque o 

materialismo tudo tem corrompido. Hoje os homens preocupam-se apenas com poder, 

ligados à política e ao dinheiro, formando forças poderosas, como da maçonaria e 

outras, para se infiltrarem em vários lugares chave das nações, nas Igrejas, incluindo o 

Vaticano. 

Meus filhinhos queridos, na minha mensagem do dia um de Novembro de 2015, pedi 

tanto que rezassem para o vosso país porque corria muito risco. Nas eleições, os 

meus filhos deixaram-se dominar pelos interesses dos partidos. 

Na Cova da Iria em Fátima, alertei o mundo inteiro do perigo da ideologia comunista 

que está se espalhando pelo mundo todo. Um católico não pode apoiar qualquer forma 

de socialismo, marxismo ou comunismo. Mais uma vez, os meus pedidos não foram 

atendidos. Por isso meus filhos, muita coisa poderá acontecer no vosso país (Portugal) 

e no mundo todo. Isto meus filhos é uma realidade do mundo de hoje. Um mundo 

http://maedabondade.org/fotogaleria/
http://maedabondade.org/peregrinos/
http://maedabondade.org/mensagens-2015/
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dividido e oprimido. É por isso meus filhos, que o Meu Filho Jesus Cristo, virá muito 

em breve. 

Não vos preocupeis mas limpai-vos dos vossos pecados, antes que tudo aconteça. 

Meus filhos, tomai muita atenção, irão acontecer no mundo vários castigos muito 

grandes, guerra, terramotos, vulcões, tufões, chuvas torrenciais, secas e fogo. O que 

hoje filhos estais vendo, é apenas um pequeno começo. 

Por isso peço-vos que rezeis muito pela salvação do mundo e pela conversão de todos 

aqueles filhos que se afastaram de Deus. 

Filhinhos, não me vou alongar mais, mas no dia dezasseis, irei dar outra mensagem para 

vós e para o mundo inteiro. 

Neste momento, deste lugar, Corgo da Igreja e da Gruta de Massabielle de Lourdes, 

com muito amor, Eu vos abençoo, meus filhos queridos, e abençoo estes lugares 

Sagrados, neles tereis um refúgio e salvação. Ficai todos em Paz, na presença de Deus 

que é Pai, de Deus que é filho e de Deus que é 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 Fevereiro (06-02-2022) 

Senhor, Meu Deus, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a Vossa 

presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso 

compromisso de Fé na Igreja. 

Ensinai-nos a viver a Vossa palavra e o Vosso mandamento de Amor, a exemplo da família 

de Nazaré. 

Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de carácter, 

para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. 

Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. 

Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados, e dai-nos a graça de 

aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximem de nossa família. 

Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamar a 

Vosso serviço. 

Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se 

fortifique e nos una cada vez mais. 

Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai o nosso lar hoje e sempre. Ámen. 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 
vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2022-02-06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-02-06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
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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 

“(…) 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. 

(…) 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) 

 

 

 

(…) 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/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/
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

