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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 31 de JULHO, haverá VIA SACRA. (“em Fátima”) 

 
MILAGRE EUCARÍSTICO na boca _(Ver Vídeo)_ 

 
   

Mensagem de 03 de JULHO de 2022 

   

Mensagem da Nossa Mãe do Céu 

 

Meus queridos filhinhos, este é o dia do Senhor. Dia de adorarmos imensamente a Jesus 

Cristo. Eu lhes convido nesta tarde a fazer uma reflexão séria e linda sobre o valor que 

estamos dando a Jesus! Quantas vezes as pessoas têm colocado as coisas acima de 

Deus. E poucas vezes colocam Deus acima de todas as coisas! O ser humano não pode 

se despertar para a Luz de Deus e para o amor de Deus apenas nos momentos mais 

difíceis da batalha, ou na hora da dor, ou do sofrimento, ou das enfermidades e perdas! É 

triste olhar para o mundo e ver que o coração das pessoas não sabe se despertar 

para o poder da oração. Há um grande vazio, há um grande sofrimento! Chega a ser 

árduo! Chega a ser grande demais esse sofrimento! E a humanidade não tem percebido a 

gravidade desse sofrimento, dessa desobediência, dessa falta de oração, dessa falta de 

respeito às coisas do Céu. 

Meus filhos, este mês, é o mês de orar pela paz. Devemos pedir a paz! Peçam pela sua 

nação, para que saiba que não adianta enfrentar o sofrimento com ira e ódio, é preciso 

enfrentar o sofrimento com oração com silêncio e com confiança em Deus, é dessa 

forma que caminhamos para o bem. 

O homem, hoje, acredita que, com o veneno do mal, poderá curar o mundo. Mas, não 

pode! 

O veneno do mal só faz o mal para o mundo! É o silêncio, a oração, o bom exemplo, o 

bom testemunho, que irão curar o mundo desse veneno! É o que vai lavar todas as 

tristezas da face da terra! Às vezes, é difícil acreditar! Mas, como Jesus disse: É na oração 

que se vence o mal. Se o homem orasse, teria muito mais felicidade e sua missão seria 

alicerçada no Cristo, não nas migalhas do demónio! 

http://maedabondade.org/Videos/2022-02-16_Milagre%20Eucaristia%20-%20boca.mp4
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Hoje o que está destruindo o homem? É a aparência e a ganância! O homem acha que 

vai viver para sempre na terra, que pode tudo enquanto está cheio de saúde no corpo! 

Acha que é o dono da verdade, que é o rei da sabedoria! É, por isso, que, hoje, o homem 

vive tão enfermo! Enfermo de egoísmo, enfermo do orgulho, da vaidade. O homem se 

esqueceu de que, em sua vida, Deus é o presente! Se o homem se espelhasse nas 

bem-aventuranças de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mundo não estaria precisando de 

que a Mãe do Céu viesse até à terra pedir aos filhos a conversão e a volta ao Coração de 

Jesus Cristo! Venho, porque é preciso, filhos! Faço assim pela vontade do Pai, que me 

concede – pela honra, pela misericórdia do Filho e pela unção do Espírito Santo – a graça 

de trazer a Luz para o mundo que está sem a Luz! O mundo precisa muito ser Luz! As 

famílias, a Igreja, todos precisam brilhar, mas, brilhar com a Luz de Deus! A Luz do 

Bem! A Luz da Paz! Trago essa Luz, que é o Sagrado Coração de Jesus, intercedendo 

pelo mundo, e principalmente, pelas almas mais necessitadas da misericórdia de Deus. 

Cada um ofereça ao Sagrado Coração de Jesus Cristo a sua vida, a sua cruz, seja a da 

enfermidade, seja a da missão de lutar pelo Reino de Deus, pela paz e pela fraternidade. 

Cada um ofereça as nossas crianças, os nossos jovens, a Igreja, o Santo Padre, Papa 

Francisco a esse Sagrado Coração de Jesus Cristo. 

Hoje, sentimos aqui neste lugar Sagrado Corgo da Igreja a perfeição do Coração de 

Jesus. Quem não deseja estar nesse coração? Só a alma muito ignorante! A alma 

humilde e serena quer estar dignamente nesse Coração! É lindo meus filhos perceber 

que, quando temos Deus, temos a alma linda! E a áurea reluz sabedoria. 

Hoje, sinto, como Mãe, como Mensageira, como Medianeira, que as almas já estão em 

Deus, porque são muitos anos de catequese e de ensinamentos do Céu. As almas que 

têm sede de Deus já estão trazendo essa Luz, porque são almas humildes e serenas! E as 

almas que ignoram essa Luz estão se escondendo. Mas, Jesus tem misericórdia dessas 

almas também! Vamos pedir a Jesus para que essas almas não se deixem cair nas 

tentações, nas cobiças, nas aflições e se voltem a Jesus. 

Abençoei de todo coração a todos vós e os pedidos que estão fazendo a Jesus. 

Quero colocar esses pedidos no coração do Meu Amado Filho, para que Ele traga a graça 

a cada filho aqui presente. Para que Jesus conceda graças às famílias, às crianças, aos 

jovens, à Santa Igreja aos missionários. Desejo que continuem firmes na vossa missão, 

Jesus disse: com fé, amor e confiança, vencerão, filhos! 

Desejo a todos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Divino Espírito Santo guardem os 

corações desses lindos filhos escolhidos pelo Céu para estarem aqui hoje neste lugar 

Sagrado Corgo da Igreja, recebendo as bênçãos da Mãe da Bondade. 

Com muito carinho, abençoei todos vós. Ámen 

A Mãe da Bondade 

no Corgo da Igreja 

 

(Publicação revista pelo irmão Fernando Pires) 

 

… descarregar mensagem, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

Mãe da Bondade, transmissões no mensalmente 

    

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_Mensagem_2022-07-03.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuG4H77olEaqfTOOnD4hTHw/videos
http://www.facebook.com/mae.bondade/
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Oração mês de Julho (03-07-2022) 

 

Ó Virgem Maria, Mãe da Bondade, Mãe do Verdadeiro Deus e Mãe da Igreja. Vós, que 

demonstrais a Vossa clemência e a Vossa compaixão a todos os que solicitam o Vosso 

amparo, escutai a oração que com confiança a Vós dirigimos e levai-a até ao Vosso Filho 

Jesus Cristo, nosso único Redentor. 

Virgem Santa Maria, Mãe do Amor, protegei e socorrei os vossos filhos ucranianos, tão 

necessitados da vossa maternal proteção. Ponde-Vos ao seu lado, dando-lhes força e 

ânimo para enfrentar com coragem as misérias e as agruras da guerra, e confortai-os nas 

dores e sofrimentos indizíveis que padecem. Tende piedade de tantas mães, angustiadas 

pelo destino dos seus filhos, de tantos órfãos, de milhares de filhos que se tornaram 

soldados sem preparação. 

Tende piedade da Ucrânia, sobre a qual se avizinha tanta ruína! 

Incuti-lhes a firme confiança no Vosso socorro e triunfo final, Ó Mãe da Misericórdia. 

Ámen 

… descarregar oração, scan do MANUSCRITO .PDF 

vídeos em : _ MaedaBondadeTV _ 

 

 

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) 

  

http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/2022_PDFs_manuscritos/Mae%20da%20Bondade%20_manuscritoPires_ORACAO_2022-07-03.pdf
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
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(…) 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 – 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 (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

