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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 24 de ABRIL, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 

MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 

   

Mensagem de 03 de ABRIL de 2022 

 

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus filhos queridos, como é lindo iniciarmos este mês na presença linda da paz que é 

Jesus Cristo Ressuscitado em cada um de nós, em nossos corações. 

Vós filhos que fizeram uma quaresma inteira de amor a Deus, como vão estar feliz quando 

receberem a Ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. 

Por isso meus filhos no dia de Páscoa, confessai-vos e reconciliai-vos com Deus e com o 

próximo, é muito importante que todos estejais com as vossas almas preparadas com os 

sacramentos, para não serdes apanhados desprevenidos, quando chegarem para vós os 

momentos mais difíceis e mais dolorosos. 

Peço-vos, meus filhos que rezeis pela paz, principalmente pela Ucrânia e Rússia que estão 

em guerra. 

Aos governantes dessas nações e outras que estão também em guerra, digo que nessas 

lutas que travais uns com os outros: A paz não dá guerra, não tira a tranquilidade, não dá 

fome, não faz sofrer os inocentes. Se a inocência está com a paz seria um, paradoxo o Meu 

Filho Jesus Cristo, fazer sofrer quem está com Ele. 

Também meus filhos, rezeis muito pelo vosso mundo, porque está hoje mais que nunca à beira 

de uma grande transformação, com abalos sísmicos, terramotos, tornados, cheias e 

ameaças de vulcões. Muitas ilhas, ficarão submersas devido às chuvas intensas, transbordo 

de rios e mares, que desaparecerão da face da terra. Por tudo isto peço-vos que rezeis, e 

muito. Tende confiança na vossa Mãe do Céu, porque estou aqui neste lugar Sagrado Corgo 

da Igreja e noutros lugares a onde apareço, para vos ajudar. 

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
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Continuo a dizer-vos meus filhos, que deveis estar a Meu lado, com grupos de oração, 

porque o mundo precisa muito das vossas orações, do Meu auxilio e da Misericórdia do Meu 

Filho Jesus Cristo. 

Meus filhos, peço-vos as vossas orações e sacrifícios em favor da paz no mundo e da 

conversão dos pecadores. Sabei que desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Há 

séculos, que venho ao mundo por meio de inúmeras aparições, para pedir-vos a 

conversão e consagração ao Meu Imaculado Coração. Não venho para obrigar-vos, mas o 

que digo deve ser tomado a sério. 

Eu, a vossa Mãe, estou permanentemente a interceder junto de Deus, pelo vosso mundo, e 

Deus, na Sua Bondade, aceita a minha intercessão e vai adiando a hora da punição. 

Sim filhos, Ele vai adiando, porque é bom, e compassivo, mas também é justo. Mas a Sua 

justiça irá ser aplicada, porque muitos filhos não sabem dar cumprimento aos seus deveres 

de filhos de Deus, não O respeitam não O amam, e muitos nem se lembram que Ele existe. 

Meus filhinhos queridos, Eu sei que alguns de vós ainda duvidais da minha presença aqui 

neste lugar Santo Corgo da Igreja, Pois dizem que Eu podia curar este meu filho, sim filhos 

podia curar, mas não posso, ele quis e foi escolhido para sofrer por todos os pecadores 

do mundo inteiro. Ele pediu-Me para receber as minhas mensagens de pé ou sentado e que 

o aliviasse um bocadinho das suas dores. Satanás filhos procura desesperadamente pôr as 

mãos em cima dele, para recolher falsas acusações, até na caneta que ele estava a escrever 

a minha mensagem do mês de Março. Meus filhos rezai muito por ele, se quereis que ele 

continue por mais tempo a receber as minhas mensagens. Eu vos amo muito, apesar dos 

vossos defeitos, porque o mais importante é a vossa grande vontade em corrigir-vos. Não 

acumuleis nenhum pecado no vosso coração. 

Meus filhos, se olhar para a celebração da Páscoa, da ressurreição, é fundamental para que 

obedeçam sempre a Deus. Nunca deixem de viver o que Deus vos pede, nunca deixem de 

fazerem uma Quaresma Santa e uma Páscoa Santa, porque o que o vosso mundo precisa 

agora é de muita misericórdia. E podem ter certeza o que Eu vos digo como Mãe que 

catequiza o mundo que só vive a verdadeira misericórdia quem vivencia uma Quaresma 

Santa e uma Páscoa Santa. Aí sim, sabe o valor do que é a misericórdia. Se vós filhos olhar 

um pouquinho, bem longe, vai ver que Jesus Cristo, à muitos e muitos anos, morreu por vós. 

Então filhos o que vos peço é nunca deixem apagar nas vossas vidas a presença de Jesus 

Cristo, que é verdadeiramente o Caminho, a Verdade e a Vida; a nossa Ressurreição. 

Antes de terminar meus filhos, convido-vos novamente a rezardes pelos governantes das 

grandes nações, para que reconsiderem por um instante que seja e não dêem azo a 

momentos terríveis como ao de uma guerra nuclear. 

Deixo-vos a Minha Paz, Dou-vos a Minha Paz. 

Arrependei-vos e convertei-vos, porque o Reino de Deus está próximo. 

Com amor vos abençoo, 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) 
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MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 

 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

Mãe da Bondade, transmissões no mensalmente 

   

 

Oração mês de Abril (03-04-2022) 

Senhor Jesus Cristo, que és a Misericórdia, que és o perdão, que és a salvação, cubra-nos 

com os Seus Raios de Luz. Conduza-nos à verdadeira devoção ao Seu Coração 

Misericordioso. Defendei-nos, aliviai-nos e tende piedade de nós. 

À Sua Misericórdia Senhor, consagramos o mundo, Portugal, as nossas famílias, as nossas 

crianças, os nossos jovens, os nossos sacerdotes, o Santo Padre, Papa Francisco e toda a 

Madre Igreja. 

Jesus Misericordioso, dai-nos a sua paz. 

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 

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,(…) 

 

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
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
http://www.facebook.com/mae.bondade/
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
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 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/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/2021_PDFs_Mensagem-Oracao/Mae da Bondade _Santa Comunhao na BOCA e de JOELHOS.pdf

