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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”) 

 

AUTOCARROS – Peregrinos 

 

  

Mensagem de 16 de FEVEREIRO de 2022 

Festa ANIVERSÁRIO (23º) 

4º Aniversário do Milagre Eucarístico 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus queridos filhinhos, é grande alegria e amor no Meu Coração Eu os 

acolho carinhosamente neste dia de hoje, dia em que apareci à vinte e três 

anos, neste humilde lugar Sagrado Corgo da Igreja, como a Senhora Mãe 

da Bondade, venho renovar os meus apelos maternos, e dar-vos uma 

mensagem de paz e amor. 

Meus filhos muito obrigada pela grande honra e homenagem que me fazeis a 

mim, a vossa Mãe do Céu. Neste dia festivo, trago os meus pais São Joaquim 

e Santa Ana, que vão dar umas mensagens para vós:  

Meus filhos, eu São Joaquim, pai da minha filha, Maria, e de meu neto Jesus 

Cristo. Queria muito ajudar-vos, nestes dias muito tristes sobre as vossas 

vidas. 

Não deixem que o mal tire a vossa felicidade, a vossa santidade, e a 

vossa paz. Dobrem os joelhos, peçam a Deus misericórdia, piedade e 

compaixão de toda a humanidade, da vossa família, de vossos filhos! 

Não deixem, que o demónio apague as pegadas do meu neto Jesus 

Cristo que nos ensina a amar, a respeitar, a acreditar. O Santo Rosário 

meus filhos, é uma das melhores armas para defender da guerra, da fome, da 

sede e de uma epidemia. 

Não resta dúvida meus filhos, de que as predições e promessas de minha 

filha Maria, se tornarão verdadeiras. Ela previu a segunda guerra 

http://maedabondade.org/peregrinos/
http://maedabondade.org/milagre-eucaristico/
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mundial e até mesmo um sinal de alerta que a precederia. Alertou sobre 

esta epidemia que está no vosso planeta. 

Agora filhos vou dar a vez a minha esposa Santa Ana: 

Meus filhos eu Santa Ana, mãe da minha filha, Maria, e do meu neto, Jesus 

Cristo. Desejo falar primeiro com as mães da terra, quero ajudar-vos. Não 

estareis tristíssimas durante estes dias, observando os vossos filhos 

que têm de aguentar as decisões e provas dos últimos dias. 

Nossas queridas mães, não choreis sozinhas, porque há muitas mães no Céu, 

Santas, que também sofrem convosco. Ofereço-vos o nosso Amor e a nossa 

assistência. 

Amamos a todos e a cada um dos nossos descendentes, rezando pelas almas 

deles. Ficai seguras de que vos ajudaremos a todas. 

Chamai as mães do Céu, que elas vos assistirão. 

Amamos-vos a todas as mães da terra.  

Meus filhos queridos ouviram os meus pais. Eu, como mãe, vejo nos corações 

das mães e dos jovens uma necessidade muito grande de vida nova. Por isso, 

Jesus nos convida a viver essa grande vida missionária de lutar pelos 

jovens de lutar pela fé. Para isso, é preciso ter boa vontade. Se tivermos boa 

vontade, lutaremos e, principalmente, junto com os jovens e com a família que 

cada um tem, tende um pouquinho mais de zelo por cada um que vos ama. 

Meus filhos é tão bonito quando uma família é unida, e é tão triste quando uma 

família é desunida. Hoje em dia, vejo as famílias em discórdia, as famílias em 

destruição. Precisamos acender a chama, já que nós temos aqui uma 

missão, que Deus colocou aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, a 

graça de ser mais do que um Santuário, um Santuário da Família. 

Mas também meus filhos, não podemos nos esquecer de que a natureza deste 

mundo precisa ser respeitada, porque também é nossa família. Então é 

preciso respeitá-la, deixando de agredi-la. A natureza está sendo atacada 

pela ganância, pela vaidade, pelo capricho da matéria. O homem está 

passando por cima de tudo que Deus lhe fez para que seja feliz. Então filhinhos, 

é preciso zelar mais. 

Olhai meus filhos o sofrimento que estão vendo perto de vós, hoje, causado 

pela busca pelo poder. Mas, quem pode tudo é Deus! É preciso ter 

discernimento para saber que Deus é quem pode tudo. 

O homem não pode continuar querendo fazer sua vontade. Por isso, é preciso 

orar pela paz, orar pela sua família que tanto ama, pelas crianças, pelos jovens, 

pelos pais e mães, enfim, pela Igreja que Jesus tanto ama. 

Lembrem-se que Jesus Cristo encantou o povo, ensinando sobre o amor, 

convidando-os a segui-Lo e a caminhar com Ele, pela doçura que tinha 

em Seu Coração. Da mesma forma, tenham doçura! Evangelize com amor! 

Algumas vezes, quando se ama, é preciso dar uma orientação, às vezes, 

severa, forte ao jovem, mas faça isso ser feito com doçura e amor. 
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Com amor eles vão aceitar a orientação com alegria. 

Hoje, o homem não suporta mais a maldade, tudo que se olha, tudo que se vê, 

há maldade. Até a maneira das pessoas orientarem uns aos outros, muitas 

vezes, é maliciosa, realizada com maldade. Ninguém respeita mais o próximo, 

ninguém quer, nem mesmo, ter consciência do problema, apenas dizem: a 

criança é assim mesmo! O jovem é assim! A família é assim! Esta é a realidade 

que os filhos de Deus estão vivendo. São finais dos tempos! Em verdade, 

essa é uma realidade sofrida do povo de Deus. 

Hoje, vive-se rodeados por muito sofrimento e muita dor. 

A humanidade precisa aceitar que, muitas vezes, é preciso renunciar ao pecado. 

Quando se vê algum muito difícil, tem que renunciar a situação, porque senão 

acaba em guerra. 

Assim é a vida os jovens também. O pai e a mãe, o educador, o catequizador; 

aquele que está á frente tem que saber orientar com amor e dar exemplo com 

amor. É preciso saber semear com mais Fé, com mais boa vontade, ser 

testemunho de uma aliança enriquecedora, que é a Santíssima Trindade. Deus 

tem feito muito connosco, transformando os corações dos filhos de Deus aqui 

na terra. 

Eu sei meus filhos que estão aqui muitos doentes a pedir a sua cura e a 

cura dos seus familiares que estão em casa, agora, cada um vai fazer o 

seu pedido a Deus. Vai oferecer a sua vida a Jesus Cristo e lhe pedir a cura do 

seu coração. Assim, com alegria, vou abençoar todos os filhos que estão 

aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja e os que estão em vossas 

casas: cantando meus filhos,  

“Dai-nos a bênção… 

… descarregar a Canção DAI-NOS a BÊNÇÃO .PDF 

Eu abençoei a todos vós, enquanto cantavam. 

Meus filhos queridos, vamos pedir a Deus a cura do mundo, principalmente a 

cura dessa epidemia, que tem levado o mundo ao sofrimento maior, esse 

sofrimento causado por todos os pecados cometidos contra o Coração 

Misericordioso. Que Ele tenha compaixão, piedade e misericórdia de todos os 

pecadores. Continuem a rezarem meus filhos, por esta epidemia, a vossa 

oração sincera e perfeita, esse vírus será vencido deste mundo, segundo os 

desígnios de Deus. 

Eu meus filhos, peço hoje ao Meu Filho Jesus a cura da humanidade. Este é o 

presente maior que Eu desejo para o mundo – sem vinganças, sem inveja, sem 

mentiras, sem ciúmes, que o mundo seja apenas repleto de paz. 

Preparai-vos filhinhos para a Quaresma, com jejuns, orações, 

penitências e obras de caridade. Procurai confessar-vos. A vossa 

confissão, é o melhor modo de reconciliação com Deus. 

Antes de terminar meus filhos, queria agradecer muito à minha filha que 

ofereceu o estandarte da Sagrada Família, que vai ser bom para este grupo 

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_Cancao_Dai-nos%20a%20Bencao_2022-02-16.pdf
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de oração. Também meus filhos agradeço as vossas orações rezadas pelas 

almas do purgatório, continuem a rezar, porque hoje subiram 445 almas ao 

Céu. 

Eu vos amo e agradeço a vossa presença neste Santuário, Corgo da Igreja. 

Quero me dirigir especialmente aos meus filhos predilectos Sacerdotes. 

Aos filhos que vieram de lugares, bem distantes. Retornai aos vossos lares com 

a Paz de Deus. Eu me despeço de todos vós, com o Amor de uma Mãe que 

nestes vinte e três anos, foi ouvida, seguida e glorificada por vós.  

Permaneçam todos em paz! Sobe a bênção e protecção da Sagrada Família, 

sobe a unção e o abrigo de meus pais São Joaquim e Santa Ana e sobe a 

bênção da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

Mãe da Bondade, transmissões no mensalmente 

   

 

(16-02-2022) 

DAI-NOS a BÊNÇÃO 

… descarregar a Canção DAI-NOS a BÊNÇÃO .PDF 

Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, 

penhor seguro do sumo bem. (2x) 

1) Vós sois a rosa de puro amor, 

suave aspirando celeste odor. (bis) 

2) O lírio níveo tem esplendor, 

mas não iguala vosso fulgor. (bis) 

3) Da humildade a meiga flor 

a Vós saúda Mãe do Senhor. (bis) 

4) Sois nossa vida, sois nossa luz, 

ó Mãe querida do meu Jesus. (bis) 

5) Da vossa graça dai-nos viver, 

fiéis servir-Vos até morrer. (bis) 

 

 

 

Ver fotografias em: FOTOGALERIA 

  

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae%20da%20Bondade%20_Cancao_Dai-nos%20a%20Bencao_2022-02-16.pdf
http://maedabondade.org/fotogaleria/
http://www.facebook.com/mae.bondade/


 

 

© 2022 _ Grupo de Amigos da NS Mãe da Bondade, e do mensageiro Fernando Pires. Página 5 de 5 
www.MaeDaBondade.ORG    

 

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

