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Informações sobre a CAPELA e os TERRENOS 

 

Caros peregrinos benfeitores e amigos da Nossa Senhora Mãe da Bondade, vimos a informar a atual 

situação face aos pedidos da nossa Mãe do Céu, para a construção da Sua CAPELA. 

Até ao presente momento, os procedimentos legais necessários junto das autoridades competentes 

a nível local e regional, já foram lançados há algum tempo e desde então, estão bloqueados pelos 

procedimentos burocráticos das instituições competentes. 

A nível financeiro, e graças à ajuda dos que têm contribuído, a Associação Mãe da Bondade, já 

dispõe da verba necessária para os primeiros projectos e para dar início às fundações da construção 

da CAPELA mas, para a sua conclusão, infra-estruturas associadas e preparação adequada dos 

TERRENOS envolventes, será necessária a ajuda de todos que desejarem colaborar nesta Obra do 

Céu. 

Não é só o fazer, mas o fazer bem feito e sem futuros problemas, legais ou estruturais. 

As muitas ajudas financeiras (ofertas) recebidas ao longo dos anos passados, já permitiram a 

compra dos TERRENOS do local das aparições e alguns envolventes, estando um dos artigos em 

fase de revisão e legalização junto das autoridades competentes, e dos proprietários relacionados. 

Temos a consciência de que não chega o construir a CAPELA, mas também temos de garantir a sua 

proteção e preservação, bem como, a sua disponibilidade com a abertura diária aos peregrinos que 

se desloquem ao SANTUÁRIO da Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja (São Marcos da Serra). 

A seu tempo, Deus proporcionará os sacerdotes devotos ao Imaculado Coração de Maria, 

necessários para a realização das celebrações eucarísticas neste lugar especialmente abençoado 

pelo Céu, e pela Mãe de Deus e nossa Mãe, a Mãe da Bondade. 

Para uma boa identificação da área de respeito dos TERRENOS privados da Mãe da Bondade, será 

necessário o definir os contornos dos TERRENOS com recurso a pequenas vedações/muros, por 

forma a garantir aos peregrinos o recolhimento necessário, e o poderem estar mais em privacidade. 

Nada é nosso. Tudo é de DEUS e de MARIA. 

Que as Suas graças e luz sejam derramadas sobre todos nós, para que se faça a vontade de Deus o 

quanto antes possível, com a vossa participação e ajuda, de todos os peregrinos benfeitores. 

 

Associação Mãe da Bondade. 

 

 

 

 

Seguem os excertos das mensagens da Nossa Senhora Mãe da Bondade, sobre: 

 

"sobre a CAPELA" 
    

2002 

Novembro 

 

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. 
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2004 

Fevereiro 

 

Filhos, fui Eu que escolhi este lugar, gosto deste lugar e sois vós que tendes de lutar 

por ele. Mais uma vez peço que se construa neste lugar uma CAPELA em honra do 

meu nome. Se Eu escolho um lugar, quero continuar no lugar que escolhi e 

continuarei a manifestar-Me neste lugar, porque o Meu Filho assim o quis, para 

converter e conciliar o mundo inteiro. 

 

2005 

Agosto 

 

Não vos apercebeis que o que eles pretendem é destruir este lugar sagrado? Este 

lugar foi escolhido por Mim e pelo meu Filho e Eu já vos disse que gosto deste lugar e 

quero que construam aqui uma CAPELA. Quando Eu escolho um lugar, quero 

continuar nesse lugar, e ainda que o homem pretenda mudar os planos de Deus, Eu 

continuarei a manifestar-me neste lugar, porque Deus assim o quis. 

 

2011 

Fevereiro 

 

Filhos queridos, as primeiras palavras que Deus Me pediu que dissesse neste Lugar 

Sagrado, foram as que referiram o pedido de uma CAPELINHA. Deus, olhando para o 

mundo, reflectindo a Sua Misericórdia no mundo, olhou para Portugal e fez esta 

segunda obra maravilhosa, que Eu rainha do Céu e da Terra, vos digo que deveis 

agradecer de joelhos. Uma obra que só Deus pode fazer e nenhum homem sem a 

unção do Céu conseguiria tamanha graça nestes finais dos tempos, em que 

predomina a individualidade, a ganância e a valorização do que é material. 

 

2011 

Agosto 

 

Agora meus filhos, com a minha ajuda, vamos construir a CAPELINHA em honra do 

Meu Nome. Continuai a acorrer a este Lugar Sagrado, Corgo da Igreja e não vos 

importeis com perseguições e calúnias. 

Meus filhos, tendes de ser fortes, não permitais que façam desaparecer o meu nome 

deste Lugar. O Meu filho Jesus escolheu-o para Mim. Gosto deste Lugar, porque Eu 

sei que muitos dos Meus filhos precisam de Mim e do meu filho Jesus. Queremos 

continuar a manifestar-nos aqui, para converter e reconciliar o mundo inteiro. 

 

2015 

Agosto 

 

Com a minha ajuda e a do Meu Filho Jesus irão construir a CAPELINHA. Não 

desistam dos nossos projetos, filhinhos queridos, porque antes mesmo de serem 

projetados por vós, já tudo foi projetado e anotado por Deus. Não desistam nunca, 

meus filhos. Deus está convosco. 

 

2020 

Julho 

 

Meus filhos, repito novamente, construam no Meu Lugar preferido Corgo da Igreja, 

uma CAPELA em honra do Meu nome, para se meditar na Paixão do Meu Filho, pois 

não pensam no que Ele sofreu na Cruz por todos os homens! 

Que a CAPELA sirva também, para se fazerem nela exercícios espirituais, a fim de 

preparar as vossas almas. 

 

 

 

 

"sobre o TERRENO" 
    

2011 

Agosto 

 

Queria agradecer-vos a todos, o empenho, a  boa vontade e o trabalho realizado para 

ajudar a que este TERRENO fosse doado à Igreja do Meu Filho Jesus. 

http://www.maedabondade.org/
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2015 

Agosto 

 

Eu agradeço a todos os filhos, que colaboraram mais uma vez, ajudando com as 

vossas dádivas para a compra do TERRENO que agora também já se encontra em 

meu poder e que será mais uma doação à Igreja do Meu Filho Jesus Cristo. 

 

 

 

"sobre o SANTUÁRIO" 
    

2010 

Agosto 

 

Filhos, preocupai-vos em manter este pedacinho de chão espiritualizado. Vós sois a 

chave principal que permitirá o reconhecimento deste SANTUÁRIO. Valorizai este 

pedaço de chão abençoado pelo céu. Lembrai-vos que esta obra aqui no Corgo da 

Igreja não é resultado da vontade dos homens, mas sim da vontade de Deus. 

 

2011 

Junho 

 

Queridos filhos, alegro-me ao vê-los mais uma vez este mês, aqui neste meu 

SANTUÁRIO, Corgo da Igreja. 

 

2011 

Setembro 

 

Queridos filhos, alegro-me com a presença de cada um de vós, hoje, no meu 

SANTUÁRIO, Corgo da Igreja. Fico feliz por estardes aqui em oração. 

 

2011 

Novembro 

 

Aquilo que Eu revelei em Fátima e, agora, aqui, neste SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, 

está prestes a acontecer sobre o mundo. 

 

2011 

Dezembro 

 

Eu vos amo e vos agradeço pela vossa presença neste SANTUÁRIO, Corgo da 

Igreja. Retornai às vossas casas com a Paz de Deus. 

 

2012 

Fevereiro 

 

Muito mais depressa do que vós imaginais, este Lugar Sagrado, Corgo da Igreja, há-

de tornar-se o segundo grande SANTUÁRIO de Portugal, um ponto de oração, de 

conversão, e o que mais vos deve alegrar é compreender que a minha vinda a estes 

lugares simples, aos corações de filhos e filhas simples é tudo mérito do Céu. 

 

2012 

Fevereiro 

 

Meus filhos queridos, existem hoje grandes SANTUÁRIOS na terra. E Eu lutarei com 

todo o Meu coração para que este Lugar, Corgo da Igreja, venha a ser como todos 

aqueles que já são consagrados pela Santa Igreja. Irá depender muito de vós, filhos. 

Mas, Eu e o Meu Filho Jesus faremos tudo o que for necessário para que vós possais 

receber esse Tesouro o mais breve possível. Podeis ter a certeza filhos, de que há 

treze anos atrás, Deus colocou a Minha presença aqui, e hoje, passados estes treze 

anos de caminhada, Eu digo-vos: Deus dará conhecimento à Santa Igreja, sobre o 

que é o Corgo da Igreja, no vosso mundo. Recebei nos vossos corações esta grande 

Graça e rezai para que os corações cegos que vierem a este Lugar escolhido, voltem 

corações convertidos.  

 

2012 

Fevereiro 

 

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

Agradeço as orações aqui rezadas. Quero me dirigir especificamente aos que vieram 

de lugares, bem distantes. Retornai às vossas casas com a Paz de Deus. 
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2012 

Maio 

 

Elas são o símbolo dos doze Apóstolos que levaram aos quatro cantos da terra a 

Redenção, nascida de Cristo Crucificado. Esta mensagem de Redenção, também 

aqui, está presente neste SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, unida à Figura do Espírito 

Santo que desceu em forma de pomba. 

 

2012 

Outubro 

 

Filho predileto, Eu quero derramar as minhas bênçãos, por isso peço-lhe que seja a 

ponte que liga este Meu SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, a todo o Portugal, para que 

muitos dos Meus filhos possam vir a este Lugar Sagrado. 

 

2013 

Maio 

 

A todos a minha Bênção muito especial. Para os filhos que vieram pela primeira vez a 

este Meu SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, para os doentes que aqui se encontram e 

para os filhos do mundo inteiro. 

 

2013 

Junho 

 

Meus filhinhos queridos, hoje, muito especialmente, venho do Céu ao vosso encontro, 

com o coração cheio de alegria, ao ver este Meu filho (sacerdote) e os demais filhos, 

que vieram de tão longe, do outro lado do Oceano Atlântico, para estarem aqui no 

Meu SANTUÁRIO, Corgo da igreja. Neste dia, abençoo as vossas famílias, o vosso 

Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é uma nação também escolhida pelo 

Meu Filho Jesus, para realizar os Seus objetivos. 

 

2013 

Junho 

 

Para os filhos que vieram pela primeira vez a este meu SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, 

para os doentes aqui presentes e para os filhos do mundo inteiro, Eu, a mãe de Jesus, 

Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja, dou-vos uma bênção muito especial. Em 

particular, ao meu filho predileto e aos filhos brasileiros que se encontram aqui. Faço-

o em Nome de Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Que Eles vos abençoem e vos 

guardem no regresso ao vosso país e às vossas casas. Amén. 

 

2014 

Agosto 

 

Lembrai-vos também que sois responsáveis por zelar por este Lugar Sagrado, Corgo 

da igreja, para que ele seja um segundo grande SANTUÁRIO no vosso País, um lugar 

de amor e de Fé. 

 

2017 

Fevereiro 

 

Se vós fordes perseguidos por causa deste Lugar Sagrado, Corgo da Igreja, silenciai 

e vencei os que vos perseguem pela oração. Este lugar, meus filhos, já é um 

SANTUÁRIO. O desejo celestial é que no decorrer dos tempos este SANTUÁRIO 

cresça em bênçãos, graças e curas. A cura é Jesus. E o céu envia-me, mais uma vez, 

a trazer  Jesus ao mundo. 

 

2017 

Setembro 

 

Este vale do Corgo da Igreja, este pequeno SANTUÁRIO, fez-vos viver hoje, um dia 

de sacrifício e de adoração a Jesus. Venceis o calor, o cansaço e adorais o Coração 

de Jesus Misericordioso. De todo o Coração, digo-vos, que já tendes vivido júbilos na 

terra… 

 

2017 

Setembro 

 

Eu filhinhos, louvo Jesus, porque Ele fará deste pequeno SANTUÁRIO, um lugar de 

grande divulgação da Misericórdia Divina. 
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2018 

Novembro 

 

Plantem coisas lindas, para que também possam colher coisas lindas. Sejam fortes! 

Dentro de muito pouco tempo vós filhos verão aqui no Corgo da Igreja, um segundo 

grande SANTUÁRIO de Maria e de Jesus. 

Por isso orem muito, porque o exemplo de vós filhos é a chave principal para que este 

SANTUÁRIO possa ser o mais depressa possível reconhecido. Valorizem este 

pedaço de chão abençoado pelo Céu. Lembrem-se meus filhos, de que a obra aqui 

não é feita à base da vontade dos homens, e sim da vontade de Deus. 

 

2019 

Abril 

 

Neste pequeno SANTUÁRIO, vivemos o grande milagre da Eucaristia, da Fé, de 

graças recebidas. Quantos conseguiram alcançar curas e libertações! Quantos filhos 

aqui presentes se libertaram de vícios! Que coisa linda é a fé com a vontade de 

realmente vencer! 

 

2019 

Maio 

 

Filhos, hoje nesta bênção, vou pedir a Jesus para curar, libertar e salvar a todos vós 

desta mancha terrível do pecado. E vos conceder a serenidade necessária para 

mudar o que precisa ser mudado; que a vossa vida se transforme num SANTUÁRIO 

de graça. Que seu coração seja um SANTUÁRIO de graça. Quando Eu falo que este 

lugar Sagrado Corgo da Igreja, será um SANTUÁRIO, é porque Eu quero que vós 

filhos sejam SANTUÁRIOS. O SANTUÁRIO não é o local, a terra; são os filhos de 

Deus. É o vosso coração que Jesus quer transformar em SANTUÁRIOS. Por isso que 

vós filhos tem que ser um SANTUÁRIO. 

 

2019 

Novembro 

 

Antes de terminar, agradeço a vossa presença neste SANTUÁRIO, Corgo da Igreja. 

 

2019 

Dezembro 

 

O ser humano já chegou ao limite do desrespeito à família. Por isso, nós que estamos 

aqui em família, neste lugar Sagrado Corgo da Igreja, neste SANTUÁRIO de respeito, 

precisamos orar pela família! O Menino Jesus nos pede oração pelo mundo. 

 

2020 

Fevereiro 

 

Por isso Meus filhos, orem, porque o vosso exemplo é chave principal para que este 

SANTUÁRIO possa ser o mais rápido possível reconhecido. Valorizem este pedaço 

de chão abençoado pelo Céu. Lembrem-se de que este lugar Sagrado, não é feita à 

base da vontade dos homens, e sim da vontade de Deus. 

 

2020 

Março 

 

È vós, poder estar aqui neste pequenino SANTUÁRIO, mas ver uma grandeza 

enorme, a Fé, a oração e a fraternidade que vi no dia do meu aniversário. 

 

2020 

Julho 

 

Por isso a vossa peregrinação, aos Meus SANTUÁRIOS, Fátima e Corgo da Igreja, 

fica á espera das normas de saúde da vossa área de residência, até novas ordens 

governamentais. 

 

2020 

Setembro 

 

Meus filhos a partir de mês de Outubro, já podem vir aos meus SANTUÁRIOS na 

Cova de Iria, em Fátima e Corgo da Igreja em São Marcos da Serra, mas com muita 

moderação e cumprindo ainda com as autoridades sanitárias da vossa área da saúde. 
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2020 

Outubro 

 

Para os filhos que vieram pela primeira vez a este pequeno-grande SANTUÁRIO 

Corgo da Igreja, para os doentes aqui presente e para os filhos do mundo inteiro, Eu, 

a Mãe de Jesus, Maria, Mãe da Bondade, no Corgo da Igreja, dou-vos uma bênção 

muito especial. Em particular, aos meus dois filhos prediletos Sacerdotes e todos 

filhos peregrinos. Faço-o em Nome de Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo. Que 

Eles vos abençoem e vos guardem no regresso às vossas casas. Amém 

 

2020 

Dezembro 

 

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. 

 

2021 

Fevereiro 

 

Meus filhinhos queridos, hoje dia das minhas aparições não podeis ir ao Meu 

SANTUÁRIO Corgo da Igreja, para agradecer a Deus, pelos vinte e dois anos da 

Minha vinda aquele lugar Sagrado. 

 

2021 

Fevereiro 

 

Meus filhos queridos, Jesus Cristo deixou arcas de salvação. São os Meus 

SANTUÁRIOS na terra, os locais das Minhas Aparições. Peço aos filhos que orem. 

Afaste o desânimo com a oração. Sejam felizes e alegres! Tenham força, coragem, 

busquem a Deus a todo o momento. 

 

2021 

Agosto 

 

Continuam meus filhos a rezarem por esta epidemia, nas vossas casas, enquanto 

ainda não podeis ir aos meus SANTUÁRIOS em Fátima e Corgo da Igreja, cumprindo 

sempre com as autoridades sanitárias da vossa área da saúde. 

 

2021 

Outubro 

 

Meus filhinhos queridos, nesse mês de Outubro ainda não podeis ir aos Meus 

SANTUÁRIOS na Cova da Iria, em Fátima e Corgo da Igreja em São Marcos da 

Serra. Continuem a rezar por esta epidemia, para que o Espírito Santo possa nos 

conduzir à Luz, para que no mês Novembro possam ir aos Meus SANTUÁRIOS. À 

vossa oração sincera e perfeita, dou-vos a certeza de que para o mês Novembro tudo 

se concretizará. 

 

2021 

Novembro 

 

Por isso a vossa peregrinação, aos Meus SANTUÁRIOS, Fátima e Corgo da Igreja, 

vai continuar, porque Deus é maior do que essa epidemia! Deus é maior do que esse 

sofrimento! 

 

2021 

Novembro 

 

Não tenham medo! É isso que Jesus Cristo disse para mim e digo a vós filhos; Não 

tenham medo, mas tenham fé. O vosso mundo precisa de fé. A fé move montanhas. A 

fé lhes move. A fé hoje lhes moveu a estar aqui neste Meu SANTUÁRIO do Corgo da 

Igreja. 

 

2021 

Novembro 

 

A nossa única felicidade deve saber que tudo é do Pai, nossas vidas, as famílias, o 

povo de Deus aqui presente, neste pequeno SANTUÁRIO Corgo da Igreja, que lutou 

tanto e luta tanto pelo Triunfo do Meu Imaculado Coração. Aqui, Jesus Cristo nos dá 

uma prova tão linda de amor, que é a Sua Misericórdia estendida sobre todos os 

cantos deste Lugar Sagrado, de oração e de paz. 
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2021 

Novembro 

 

Antes de terminar queria dar umas palavrinhas a estes dois filhos prediletos 

Sacerdotes, obrigada por terem vindo mais uma vez a este lugar Sagrado, e que 

sejam a ponte que liga este Meu pequeno SANTUÁRIO, Corgo da Igreja, a todo o 

Portugal e ao mundo inteiro. 

 

2022 

Fevereiro 

 

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. 

 

2022 

Fevereiro 

 

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

me dirigir especialmente aos meus filhos predilectos Sacerdotes. 

 

2022 

Maio 

 

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. 

 

2022 

Agosto 

 

Quantas manifestações belíssimas meus filhos, Deus conduziu através deste 

SANTUÁRIO Corgo da Igreja, que veio apagar no mundo, todo o mal e pecado e 

alertar o mundo sobre as coisas que hoje precisam ser valorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 em: DonativosOfertas.PDF 

 

 

http://www.maedabondade.org/
http://maedabondade.org/Mensagens_PDF/PDFs_Diversos/Mae%20da%20Bondade%20_Donativos-Ofertas%20_imprimir%202021-11_.pdf

