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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 29 de MAIO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 

MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 

   

Mensagem de 01 de MAIO de 2022 
   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

Meus queridos filhos, é uma grande alegria para o meu Imaculado coração receber hoje, tão 

lindas homenagem, no dia das mães. Eu, que digo, sou Mãe de todas as mães, e por isso 

parabenizo todas as mães aqui presentes por este dom tão bonito que Deus lhes concedeu, que 

Deus lhes presenteou que é o coração de uma mãe, a generosidade, a graça e principalmente a 

Luz de Deus refletida em nós, através do que temos de mais precioso que são os nossos filhos. 

Para o mundo, para toda a humanidade, para Portugal eu me sinto feliz em ser a Mãe de todas as 

mães, a Imaculada Conceição, a Mãe da Bondade, a Mensageira do Céu hoje aqui nesta tarde 

trazendo para vós O Santo Alimento que é a Palavra da Salvação, a Palavra do Senhor. 

Muitas vezes meus filhos, ouvem Eu a pedir-vos: orem o Santo Rosário, façam da vossa vida, 

uma vida de oração. Evitem meus filhos o pecado. Não quero ver-vos se destruindo como hoje Eu 

vejo tantas almas sendo destruídas, condenando-se diante do pecado. Eu quero ver-vos felizes, 

quero cuidar bem do que Deus me deu: que são vós filhinhos! Daquilo que mais precioso Jesus 

Cristo me concedeu que é ser mãe de todas as nações, mãe de todas as raças, mãe peregrina, 

mãe mensageira, mãe que vem ao mundo na semelhança de cada povo, de cada raça. Deus me 

presenteou imensamente, e Eu não posso deixar de valorizar este tesouro que me fez preciosa que 

são vós filhinhos. 

Então a minha alegria meus filhos em poder evangelizar, como hoje ver Portugal nesta 

caminhada de evangelização, porque Portugal este ano, além de receber a graça da dedicação à 

Santa Igreja, em tantas nações filhos, as pessoas não estão conscientes dos alertas que estão 

vindo do Céu, e neste momento Deus está conduzindo a Portugal, a alegria de receber a Mãe do 

Céu de corpo e alma, como mensageira destes finais de tempos. 

E uma coisa muito linda que Portugal recebeu de Deus, foi que Deus me enviou aqui duas vezes, 

como Mãe de Fátima, Mãe da Bondade, para todas as raças. 

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
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Hoje existe uma grande discriminação no mundo, mesmo diante de tantas coisas que já foram 

catequizadas e ensinadas. Mas as pessoas se discriminam umas às outras, pela pobreza, pela cor, 

pela língua e hoje Portugal desperta ao mundo, a solidariedade, a fraternidade, a unidade entre 

os povos, mostrando que todos são filhos de Deus e filhos da Mãe de Deus, que Sou Eu Mãe de 

Fátima, a Mãe da Bondade, a Mãe Padroeira de Portugal. 

Meus filhos, Deus precisa de cada um de nós. E nós podemos dizer que nós, muito mais, 

precisamos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, em 

união com o mundo inteiro, com Portugal que é uma nação do Meu Coração. Hoje Eu estou aqui 

neste lugar Sagrado, Corgo da Igreja, dizendo para vós filhos, Eu amo o mundo inteiro, Eu sou a 

Mãe do mundo, a Mãe de todos os povos, aquela mãe a qual Deus fez verdadeiramente. A Mãe, 

a Imaculada Conceição. 

Eu peço a Deus que as palavras que hoje são construídas nos corações dos filhos 

evangelizadores, que elas sejam em construção da paz a qual este mundo precisa muito. Nós 

hoje vamos pedir a Deus pelas mães e familiares que estão chorando porque perderam os seus 

filhos e familiares, nas guerras, principalmente na guerra entre Ucrânia e Rússia. 

Quantas mães que hoje estão com o coração em pedaços por causa dessas guerras sem sentido e 

sem razão. O mundo não tem que matar, o mundo tem é que salvar, dar vida. Deus nos fez para 

construir e não para destruir. Então nós temos que pedir a Deus por estas mães e famílias que 

choram e sofrem. 

Hoje o demónio está levando as pessoas a viverem despedaçadas, de tanta dor. Mas Jesus Cristo 

vem construir em nós esta força, e Portugal vai ser uma nação muito forte, porque é uma nação 

consagrada ao Meu Coração, é uma nação consagrada ao Coração de Jesus, é uma nação que 

tem um povo que ora, e é este povo que ora, é que faz tudo o que Deus deseja realizar. O que 

adiantaria Portugal consagrado ao Meu Coração e do Meu Filho Jesus Cristo, se o povo Português 

não fosse um povo de fé. Então a fé move Portugal hoje, e a fé moverá o mundo sempre. Então 

filhos vamos todos caminhar pela fé, seguir pela fé, conduzir pela fé, sentir-se realmente iluminado 

pela fé.  

Uma coisa importante é que todos os filhos dessa nação têm o coração aberto para viver a 

solidariedade. 

Portugal é uma nação muito solidaria, as pessoas abraçam a necessidade do outro; isso é 

importantíssimo, principalmente agora nestes finais dos tempos, onde nós temos que ser uns 

pelos outros e Deus por todos nós. 

Por isso, a coisa mais Sagrada aqui, neste Santuário Corgo da Igreja, é a oração. A obra viva da 

fraternidade é Vida, Missão e Oração. 

Neste momento meus filhos levantem as vossas rosas, para Eu abençoa-las. Depois levem para 

vossas mães, mesmo aquelas já falecidas, devem colocar a rosa na sua campa, ou em casa diante 

de uma fotografia. 

Queridos filhinhos! Eu abençoei-lhes com todo o meu amor de Mãe. Fiquei muito feliz com este 

momento de oração, com a presença destes meus filhos prediletos sacerdotes e de todos os 

filhos e filhas que aqui estão reunidos, com os filhos que vieram de tão longe ao encontro das 

graças, do conforto, principalmente da Luz de Deus em seus corações, com a certeza plena que 

esta Luz já lhes foi conduzida através desta mensagem, da minha bênção e da bênção do Pai que 

lhes ama muito. 
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Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ilumine o mundo e cesse o conflito da guerra e 

traga a paz ao mundo. Que todos permaneçam em Paz, sob a proteção do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Ámen 

Maria, Mãe da Bondade 

No Corgo da Igreja 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

Mãe da Bondade, transmissões no mensalmente 

   

 

Oração da Mãe (01-05-2022) 

Meu Deus e Senhor, eis-me aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, para agradecer-Te pelo 

dom de ser mãe. É uma graça imensa, que não posso entende-la totalmente. Curvo-me, reverente, 

sob esse mistério, como fez Maria, a mãe das mães. E tento viver, com tuas graças, esta missão à 

qual me chamaste. Agradeço-Te, ó bom Pai, pelas alegrias que meus filhos semeiam em meu 

viver, e pela coragem que tens me dado para enfrentar os momentos difíceis: as incompreensões, 

as rebeldias, a doença as provocações… em outras palavras, obrigada pelas cruzes que, com tua 

força, pude assumir e abraçar. Elas engrandeceram minha fé, e aprendi que ter problemas na vida 

não significa ter vida infeliz; é possível vencer muitas batalhas, pondo os joelhos no chão e a 

vida em tuas mãos. Obrigada Senhor pela minha família, ela completa minha existência. Permita-

nos juntos buscarmos harmonizar nossas diferenças, para construirmos dia-a-dia, nosso lar, 

nossas vidas. Abençoa Senhor o país dos meus filhos. E inspira-me ser mãe segundo o teu 

coração. 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. 

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/
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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) 

 

 

(…) 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 2023, o 24º ANIVERSÁRIO da 1ª aparição da Nossa Senhora Mãe da Bondade, no local Corgo da 

Igreja, dia 16 de Fevereiro, é a uma QUINTA-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/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

