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

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
   

Mensagem de 06 de MARÇO de 2022 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus filhinhos queridos, hoje, no silêncio da paz, neste lugar Sagrado de paz e de 

oração, vamos estar todos unidos ao Coração de Jesus, com as nações que estão em 

guerra. Sei que a situação do mundo de hoje, ela é triste, mas, compreendo que a 

misericórdia de Deus resgatará e salvará, toda a face da terra que está em guerra. Só 

peço-lhes filhos que rezem pela Paz, porque muitos filhos não estão preparados para a 

guerra. Guerra, nos tempos de hoje, é como dizer, tudo será destruído. 

É por isso que Eu temo essa guerra! O homem, filho de Deus, imagem de Deus e 

semelhança, aprendeu a matar, a criar bombas destruidoras! Porque é que o homem não 

aprendeu a amar e nem perdoar, se Jesus Cristo morreu na cruz e deixou este 

ensinamento? Mas, como disse Jesus: é muito mais fácil perder-se no caminho do que 

caminhar sobre ele! É muito mais fácil deixar a cruz para trás do que levá-la à frente, 

assumir o peso que ela tem. 

Meus filhos, cabe a vós se prepararem, porque o homem quis tanto, que o próprio 

homem, diante de tanta ganância do poder, se destruirá por ela! 

Estamos no tempo da Quaresma, o único apelo que Eu vos faço com muita urgência aos 

filhos que estão no poder das grandes nações não façam a guerra, façam a Paz. 

Sim meus filhos, o mundo cada vez está muito mal. E nós podemos sentir em cada 

mensagem que o Céu nos traz o apelo que o Céu nos faz, falando-nos sobre terríveis 

provações que virão, as dificuldades que surgirão. Não podemos nos desanimar, 

porque a caminhada que nos leva á vida eterna é difícil, porque o caminho é o caminho 

estreito. 

É por isso que a todo o momento em que Eu estou convosco de corpo e alma, Eu procuro 

lhes fortalecer para dar coragem aos vossos corações para que não tenham medo. 

Porque mediante o Santo Evangelho, nós ainda vamos viver acontecimentos muito 

tristes. E verdadeiramente precisamos estar muito conscientes de que sem a misericórdia 

de Deus, nada nós podemos! Sem a misericórdia de Deus, nada somos! 

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
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Se hoje nós temos uma razão, esta razão é a felicidade que Deus nos deu: a vida. E nos 

fez tão conscientes de que precisamos fazer algo por merecer a vida eterna. 

Então vamos oferecer este momento de oração ao Sagrado e Misericordioso Coração 

de Jesus Cristo, pedindo a Ele para lavar os corações dos grandes líderes das grandes 

nações, não façam a guerra. A terra é especialmente um pó, e o homem é 

verdadeiramente um filho de Deus. E é esse filho de Deus que o inimigo hoje persegue 

com tentações tão grandes, sofrimentos que só destroem.  

Por isso, a cura é a oração, é o Santo Terço, o Santo Rosário para levar a paz para o 

mundo que hoje, está tão, atormentado pelo ódio e pela vingança. É um mundo em que os 

homens precisam servir pela paz e não pela destruição. Meus filhos Jesus Cristo disse: 

Existirá dias sobre a terra, que a arma que vai defender o mundo, não é uma arma de 

fogo, mas sim, o Santo Rosário. 

Termino, dizendo-vos, que neste tempo de Quaresma ainda há uma esperança para cada 

um de vós se converter. Convertei-vos meus filhos, para vosso bem. 

Abençoo a todos vós que estais aqui, neste humilde lugar Corgo da Igreja, e a todos que 

não puderam vir, em nome do Pai, do Filho e do 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 
   

 

Oração mês de Março (06-03-2022) 

 

Jesus Misericordioso, nós Vos pedimos; conduza o mundo inteiro à obediência: 

obediência a Deus Pai e aos seus ensinamentos; obediência aos verdadeiros valores que 

são a fraternidade, a partilha, a justiça e a igualdade. Dai-nos a consciência, Senhor, do 

valor da obediência para que saibamos amar-Vos e servir-Vos no próximo. Dai-nos 

obediência para que sejamos dignos da Vossa Misericórdia; sabedoria para compreender 

que o sofrimento existe por causa da desobediência e humildade para que nos 

coloquemos aos seus pés para suplicar o Triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é a 

Vossa presença no meio de nós. Ámen. 

 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

 

Ver fotografias em: FOTOGALERIA 

 

 

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.”  

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2022-03-06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-03-06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://maedabondade.org/fotogaleria/
http://maedabondade.org/capela/
http://www.facebook.com/mae.bondade/
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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/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

