
Tema: 
Com Maria em
Canaã. A força
da intercessão

“Queridos filhos: Deus me permitiu, pela sua 
misericórdia, estar com vocês, para ensinar e 
conduzi-los pelo caminho da conversão.
Filhinhos, todos vocês são chamados a rezar com
todo o coração, para que se realize o plano de 
salvação para vocês e através de vocês. Sejam
conscientes, filhinhos, de que a vida é curta e que a
vida eterna espera por vocês, de acordo com os
seus méritos.
Por isso, rezem, rezem, rezem para que possam ser
instrumentos dignos nas mãos de Deus. Obrigada
por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de maio de 2019

“Queridos filhos: este é um tempo de graça, um 
tempo de misericórdia para cada um de vocês. 
Filhinhos, não deixem o vento do ódio e da 
inquietação reinarem em vocês e ao seu redor. 
Vocês, filhinhos, são chamados para serem amor e
oração. O diabo deseja a inquietação e a desordem,
mas vocês, filhinhos, sejam a alegria do Jesus 
ressuscitado que morreu e ressuscitou por vocês.
Ele venceu a morte para dar-lhes a vida, a vida 
eterna. Portanto, filhinhos, testemunhem e se 
orgulhem de terem ressuscitado nele. Obrigada por
terem atendido ao meu chamado."

Medjugorje, 25 de abril de 2019

“Queridos filhos: este é um tempo de graça. Assim
como a natureza se renova para uma vida nova,
vocês também são chamados à conversão. 
Decidam-se por Deus. Filhinhos, vocês estão 
vazios e não têm alegria, porque não têm Deus.
Por isso, rezem até que a oração seja vida para
vocês. Procurem na natureza o Deus que os criou,
pois a natureza fala e luta pela vida, e não pela
morte. As guerras reinam nos corações e nos 
povos, porque vocês não têm paz e não veem, 
filhinhos, um irmão em seu próximo. Por isso, 
retornem a Deus e à oração.  Obrigada por terem
atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de março de 2019

RETIRO

8 de junho de 2019
das 8h às 17h

Rai nha da Paz
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MEN SA GENS DE NOS SA SE NHO RA RAI NHA DA PAZ 

"Desejo uma festa no dia
25 DE JUNHO, aniversário
da minha primeira aparição.
Preparem-se pela oração,
para o aniversário das 
aparições."

Venha celebrar esta FESTA
de agradecimento e louvor a
NOSSA SENHORA!

Pedido de Nossa Senhora Rainha da

Paz em abril de 1982

Em preparação 
para Festa de 
Nossa Senhora 
Rainha da Paz

Palestrante: 
Pe. Gilson de Oliveira

Filho

Local: Salão Paroquial da
Igreja Nossa Senhora 

da Boa Viagem
Rua Sergipe, 175 
(Atrás da igreja)

ENTRADA FRANCA

Informações:
Secretariado Rainha da Paz

Av. Álvares Cabral, 344/ 609
(31) 3273-8654

38 ANOS DAS APARIÇÕES DE NOSSA 
SENHORA RAINHA DA PAZ, EM MEDJUGORJE

1981 – 2019
25 DE JUNHO - SANTA MISSA ÀS 19h

Traga uma flor para oferecer a Nossa Senhora.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

“SUPLICO-LHES:

ESCUTEM AS 

MINHAS 

MENSAGENS E 

VIVAM-NAS!”
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Medjugorje, 2 de maio de 2019

“Queridos filhos: com amor maternal,
convido-os para que, com o coração puro e
aberto, com total confiança, respondam ao
grande amor de meu Filho. Eu conheço a
grandeza de seu amor. Eu o carreguei den-
tro de mim – a hóstia no coração, a luz e o
amor do mundo. Filhos meus, dirigir-me a vo-
cês é também um sinal do amor e da ternu-
ra do Pai celestial, um enorme sorriso reple-
to de amor de meu Filho, chama-os para a
vida eterna.

O sangue  de meu Filho foi derramado por
amor a vocês. Esse preciosíssimo sangue é
para a salvação de vocês, para a vida eterna.
O Pai celestial criou o homem para a felicida-
de eterna. Não é possível que morram vocês

que conhecem o amor de meu Filho, vocês
que o seguem!  A vida venceu: meu Filho es-
tá vivo. Por isso, filhos meus, apóstolos do
meu amor, que a oração mostre a vocês o
caminho e o modo de difundir o amor de meu
Filho em sua forma mais elevada.

Filhos meus, quando procuram viver a pa-
lavra de meu Filho, vocês também rezam.
Quando amam pessoas com as quais se en-
contram, vocês difundem o amor de meu Fi-
lho. O amor é que abre as portas do Paraíso.
Filhos meus, desde o princípio, eu rezo pela
Igreja. Por isso, apóstolos do meu amor, eu
os convido a rezarem pela Igreja e seus mi-
nistros, por aqueles que meu Filho chamou.
Obrigada.”

Medjugorje, 2 de abril de 2019

"Queridos filhos: como mãe que conhece
seus filhos, eu sei que vocês anseiam por
meu Filho. Sei que  anseiam pela verdade,
pela paz, por aquilo que é puro e não é en-
ganoso. 

Por isso eu, como mãe, através do amor
de Deus, dirijo-me a vocês e os convido pa-
ra que, rezando com um coração puro e
aberto, possam conhecer, por si mesmos, o
meu Filho, seu amor e seu coração miseri-
cordioso.

Meu Filho via beleza em todas as coisas.
Ele procura o bem, até mesmo aquele pe-

queno e escondido, em todas as almas, pa-
ra perdoar o mal.

Por isso, filhos meus, apóstolos do meu
amor, convido vocês a adorá-lo, a agrade-
cer-lhe incessantemente e a serem dignos.

Porque ele disse palavras divinas, pala-
vras de Deus, palavras que são para todos e
para sempre. Por isso, filhos meus, vivam a
alegria, a serenidade, a unidade e o amor re-
cíproco. Isso é o que vocês precisam no
mundo de hoje. Assim, serão apóstolos do
meu amor. Assim, darão testemunho de
meu Filho de forma correta. Obrigada."

Medjugorje, 2 de junho de 2019

Mensagens extraordinárias de 
Nossa Senhora Rainha da Paz 

EX PE DIEN TE

ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO
n TODA 1ª TERÇA-FEIRA

DO MÊS 
Horário: às 14h com 

Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA DA 

BOA VIAGEM

ROSÁRIO NA PRAÇA DO
PAPA COM Pe. GILSON           

TODO PRIMEIRO SÁBADO
DO MÊS, ÀS 15h

VENHAM PARTICIPAR
CONOSCO!

Santo, santo, santo, Jesus, no Santíssi-
mo Sacramento do altar! Sim, és santo,
três vezes santo, ó Jesus! Tu te ocultaste
silenciosamente num pequenino pedaço
de pão. Estás diante de mim. Faze-me,
Senhor, entender, com o coração, que es-
tás vivo, aqui, por mim e por minha cau-
sa. Dá-me uma fé ardente, para que eu
possa crer na tua presença, diante de
mim. Dá-me a graça de prostrar-me dian-
te de ti, com todo o meu ser: corpo, alma
e espírito. 

Que todos os anjos e santos estejam,
agora, aqui, e adorem comigo o Senhor
Jesus Cristo, que está vivo diante de mim.
Ó Maria, mãe do meu Salvador e mãe de
todos nós, fica conosco, agora. Tu me
convidaste para esta adoração, garantin-
do-me que não estaria sozinho, neste mo-
mento, diante de teu Filho.

Ó Maria Santíssima, obrigado pela tua
presença! Desejo dizer com S. Tomé:
“Meu Senhor e meu Deus.” Não te peço,
Senhor Jesus, que me estendas tuas mãos
chagadas. Creio que tu estás vivo, aqui. E
estás realmente presente com a plenitude
da vida e do amor. Prostro-me em silên-
cio diante de ti. (Permaneça em silêncio,
meditando...)

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
(Extraído de: Rezem com o coração,

do Pe. SlavkoBarbaric – págs.: 88 e 89)

Do livro Rezem com o coração   

ADORAÇÃO AO
SANTÍSSIMO

SACRAMENTO
DO ALTAR

MISSA EM HONRA A 
NOSSA SENHORA
RAINHA DA PAZ
n TODA TERCEIRA

TERÇA-FEIRA DO MÊS 
Horário: às 14h com 

Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA 
DA BOA VIAGEM

Ajude-nos a continuar 
divulgando as 

MENSAGENS DE 
NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ.

Seja um colaborador 
do Secretariado 
Rainha da Paz!

Sua contribuição pode ser feita
diretamente no SECRETARIADO
RAINHA DA PAZ, através de che-
que nominal, depósito ou transferên-
cia bancária.

Como filho querido da Rainha da
Paz, responda com o coração a este
pedido, e Ela, como Mãe, saberá lhe
agradecer. 

n Ban co  Itaú - Agência: 3117 / 

Conta: 01906-1  -  Be lo Ho ri zon te / MG

n Cai xa Eco nô mi ca Fe de ral  - 

Agência: 2187 / 

Operação 003 / Conta:1074-8 - 

Be lo Ho ri zon te / MG

Envie-nos cópia do comprovante de

seu depósito, para que possamos

saber que foi VOCÊ quem ajudou 

esta obra da Rainha da Paz.

n CHEQUES CRUZADOS E

NOMINAIS ao SECRETARIADO

RAINHA DA PAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

ADQUIRA A 
NOVA EDIÇÃO 
DOS LIVROS!

OFERECEMOS PREÇOS 

ESPECIAS NA COMPRA DO 

LOTE DE 200 LIVROS.

(100 livros: Mensagens da Rainha da

Paz e 100 Rezem com o coração)

“Queridos filhos: somente o coração puro e
aberto fará com que o meu Filho seja verda-
deiramente conhecido, de forma que todo
aquele que não conhece o seu amor irá co-
nhecê-lo através de vocês. Somente o amor
irá fazê-los compreender que ele é mais forte
que a morte, pois o verdadeiro amor venceu a
morte, fez com que a morte não exista mais.

Filhos meus, o perdão é a mais elevada
forma de amor. Vocês, apóstolos do meu
amor, devem rezar para que sejam fortes em
espírito e possam compreender e perdoar.
Vocês, apóstolos do meu amor, com a com-
preensão e com o perdão dão exemplo de
amor e misericórdia. Poder compreender e
perdoar é um dom pelo qual se precisa rezar

e cultivar.
Perdoando, mostram que sabem amar.

Vejam, filhos meus, como o Pai celestial ama
vocês com grande amor, com compreensão,
perdão e justiça. Veja como ele me oferece a
vocês, Mãe de seus corações. E eis-me aqui
no meio de vocês para abençoá-los com a
bênção maternal, para convidá-los à oração e
ao jejum., para dizer-lhes que creiam, que te-
nham esperança, que perdoem, que rezem
pelos seus pastores e, acima de tudo, amem
sem limites.

Filhos meus, sigam-me! Meu caminho é o
caminho da paz e do amor, o caminho de meu
Filho. É o caminho que leva ao triunfo do meu
coração. Obrigada.”
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Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je

Eu sempre digo às pessoas que vêm a
Medjugorje que a cura espiritual é infini-
tamente mais valiosa do que a cura física.
Apenas um tipo de cura leva à vida eterna.
Um homem pode entrar no céu sem um
braço ou uma perna, mas não com um pe-
cado na alma. No entanto, a Virgem não
consegue curar as pessoas, só Deus pode.
Ela intercede por nós. Reza conosco e por
nós, se lhe pedirmos isso. Se sofremos fi-
sicamente, o passo mais importante é pe-
dir a Deus que nos ajude. Jesus mostrou
com o exemplo que a pessoa que tenta le-
var a sua cruz só cairá sob o seu peso. 

Uma manhã, fui à missa na Igreja de
Santiago e sentei-me num banco perto da
imagem da Santíssima Mãe. Instantes de-
pois, uma senhora italiana veio e ajoelhou-
se na frente da imagem. Ela começou a
chorar e ouvi-a balbuciar:

- Por que, meu Deus? Por que eu?
Ela chorou durante toda a missa, repe-

tindo essas palavras. Eu não sabia por que
sofria tão terrivelmente, mas chorei com
ela. Quando a missa acabou, de repente,
ela parou de chorar. O seu olhar de dor
transformou-se em alegria. 

- Por que não eu? – Disse ela. – Sim!
Por que não eu? Aproximei-me dela após
a bênção final.

- Olá!  Disse.
A mulher parecia envergonhada.
- Perdoe-me, disse ela. Espero não a ter

incomodado durante a missa.
- Não se preocupe. Fez-me orar com

mais força.
Ela sorriu e olhou para o teto da igreja.
- Oh, este lugar! Eu acho que este é o

melhor dia da minha vida. Posso dizer-lhe
por quê?

- Não precisa  me pedir autorização.
Diga-me.

- Está bem. Eu tenho três crianças defi-
cientes em casa. Vim a Medjugorje  pedir
a Deus para  curá-los, e eu queria saber
por que é que me enviou esta cruz, mas
agora entendi. Eu entendi quando estava a
rezar. Por que é que Deus não deveria en-
viar-me essa cruz? Isso significa que eu
posso levá-la! Ele confia em mim, e eu te-
nho de confiar nele. Ele me ajudará, quan-
do ficar muito pesada. Eu realmente quero
ir para casa e beijar os meus filhos. Eu sou
tão abençoada por tê-los!

Comecei a chorar de novo.
- E eles são abençoados por tê-la como

mãe. 
A mulher olhou para a imagem da Mãe

Santíssima. 
- Sabe, é o momento da  consagração.

Nem pedi a Deus para curá-los, como era
minha intenção. E sabe? Já não preciso
mais  pedir isso.

Adaptação
(Retirado do livro “O Meu Coração

Triunfará”,de  Mirjana Soldo)

Aconteceu em
Medjugorje

CARO LEITOR, AGORA VOCÊ PODERÁ LER ESTE BOLETIM EM NOSSO SITE: 
www.secretaridorainhadapazbh.com.br /  Facebook: @Secretariado.Rainha.da.Paz.BH

O Papa Francisco decidiu autorizar as pere-
grinações a Medjugorje. A partir de agora, elas
poderão ser oficialmente organizadas por dioce-
ses e paróquias e não mais apenas por particula-
res. A notícia foi divulgada domingo (12/05),
durante a missa no Santuário paroquial, que se
tornou destino de milhões de peregrinos pelo
núncio apostólico na Bósnia-Herzegovina, Lui-
gi Pezzuto, e o Arcebispo Henryk Hoser, um vi-
sitante apostólico especial da Santa Sé.

Peregrinações não autenticam 
eventos conhecidos

O diretor interino da Sala de Imprensa da
Santa Sé, Alessandro Gisotti, especificou que a
autorização Papal deve “ser acompanhada de
cautela, para evitar que estas peregrinações se-
jam interpretadas como uma autenticação dos
eventos ocorridos, que ainda precisam ser exa-
minados pela Igreja”. Deve-se, portanto, evitar
que tais peregrinações criem confusão ou ambi-
guidade do ponto de vista doutrinal. Isto também
vale para os pastores de todas as ordens e graus
que pretendem ir a Medjugorje e lá celebrarem
ou concelebrarem, inclusive de forma solene”.

Atenção pastoral

“Considerando o significativo fluxo de
pessoas que vão a Medjugorje, e os abundan-
tes frutos da graça que brotaram - continuou
Gisotti - essa disposição faz parte da particu-
lar atenção pastoral que o Santo Padre quis
dar àquela realidade, destinada a encorajar e
promover os frutos do bem”.

O visitador apostólico, concluiu o porta-
voz, “terá, deste modo, mais facilidade em
estabelecer – em acordo com os ordinários
locais - relações com os sacerdotes encarre-
gados de organizar as peregrinações a Med-
jugorje, pessoas certas e bem preparadas,
oferecendo-lhes informações e indicações
para que realizem frutuosamente tais peregri-
nações”.

A decisão do Papa vem um ano depois da
nomeação de Dom Hoser, arcebispo emérito
de Warszawa-Praga na Polônia, como "Visi-
tador Apostólico de caráter especial para a
Paróquia de Medjugorje, indefinidamente e
ad nutum Sanctae Sedis", ou seja, à disposi-
ção da Santa Sé, em 31 de maio de 2018.

Aparições marianas 
continuam

A nomeação, como o anúncio deste domin-
go, não se insere, portanto, nas questões dou-
trinais relativas à autenticidade dos relatos dos
seis videntes sobre o ocorrido em Medjugorje
em junho de 1981, fenômeno que ainda não es-
tá esclarecido. Dos seis videntes, naquela épo-
ca crianças ou jovens, três asseguram que ain-
da hoje veem a aparição diária da "Rainha da
Paz", sempre à mesma hora da tarde e onde
quer que estejam. Uma quarta vidente, afirma
receber uma aparição mariana todos os meses,
no dia 2, enquanto os dois últimos ex-meninos
de Medjugorje ‘veem’ a Virgem uma vez por
ano.

Massimiliano Menichetti 
Cidade do Vaticano

Papa Francisco autoriza 
peregrinações a Medjugorje

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Diretor Espiritual: Pe. MARCELO RAMOS
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

25 de Julho a 8 de Agosto 2019 (15 dias)

MEDJUGORJE

PEREGRINAÇÕES 2019

30º MLADIFEST MEDJUGORJE
(Festival dos Jovens)

MUNIQUE - INSBRUCK - VENEZA - PADOVA - ZAGREB

n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com   

n PRISMAZUL: (11) 5572-2697 - prisma.turismo@uol.com.br 

Diretor Espiritual: Pe. HELENO RAIMUNDO DA SILVA 
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

23 de Setembro a 8 de Outubro 2019 (16 dias)

LOURDES - AVIGNON - LA SALLETETURIM  

PISA - ASSIS

MEDJUGORJE

Peregrinação 
Medjugorje 

Peregrinação 
Loudes 
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Neste ano de 2019, vamos rezar com o coração a novena da
Rainha da Paz e, assim, atender ao seu chamado.  Em suas últi-
mas mensagens, ela nos pede para rezarmos pela Igreja, pelos sa-
cerdotes e principalmente pelos planos que deseja realizar. Ensi-
na-nos que a oração nos mostra o caminho e o modo mais eleva-
do de espalhar o amor de seu Filho que está vivo, ressuscitado.
Assegura-nos que o amor é a chave que abre para nós as portas
para o Paraíso. Em uma de suas mensagens, diz: “Quando com-
preenderem com o coração as minhas palavras, compreenderão e
conhecerão o verdadeiro amor, e poderão ser apóstolos desse
amor, meus apóstolos, meus queridos filhos.” Quanta ternura nes-
sas palavras! Somos seus filhos amados! E é com seu amor ma-
ternal que ela deseja nos conduzir à conversão, ao amor de Deus
e de seu Filho Jesus. Nós, como filhos queridos, devemos nos
preparar da melhor forma, rezando com devoção esta novena,
para que, no dia 25 de JUNHO, possamos festejar e agradecer
tantas graças que nossa querida mãe derrama sobre nós.

ORIENTAÇÕES
Durante os dias da novena, rezar o terço e, se possível, o rosá-

rio. Ler e meditar um pequeno trecho do evangelho de São Ma-
teus 5, 6 ou 7. Ler a mensagem do dia lentamente, absorvendo ca-
da frase e impregnando-se dela. Acolher a mensagem no mais
profundo de seu ser, perguntando-se: o que significam essas pala-
vras em minha vida? Como posso integrá-las em minha existên-
cia? Tome uma resolução em determinado ponto que o toca mais,
exigindo de si mesmo somente aquilo de que é realmente capaz.
Nossa Senhora conhece bem nossos limites. O que mais a sensi-
biliza é a nossa decisão de viver seus pedidos e ensinamentos, da-
dos através de suas mensagens e do nosso progresso espiritual,
por menor que seja. Ela é mãe! Se possível, participar da santa
missa durante a novena. Purificar-se com uma sincera e humilde
confissão individual. Fazer a consagração ao Sagrado Coração de
Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, no dia 25.

Oração para todos os dias: Nós vos agradecemos, ó Pai, por
nos terdes dado vosso Filho e vossa mãe. Que todos aqueles que
creem neles e os escutam não venham a se perder. Agradecemos
por vos preocupardes com cada um de nós e, na vossa infinita
misericórdia, não nos condenardes. Agradecemos pela presença
de NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ que, há 38 anos, es-
tá diariamente em Medjugorje, a nos ensinar o caminho da con-
versão, da oração, do amor e da paz. Senhor, sois a única fonte
da vida, o único que pode saciar nossa sede de amor. Pelas mãos
maternas de MARIA, RAINHA DA PAZ, colocamos, em vosso
coração, a INTENÇÃO DESTE DIA DA NOVENA e NOSSOS
PEDIDOS PESSOAIS.

1º DIA – 16 DE JUNHO - PELAS INTENÇÕES
DE NOSSA SENHORA

"Queridos filhos: Neste tempo, eu convido todos vocês a re-
zarem por minhas intenções. Particularmente, filhinhos, rezem
por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus e não pro-
curam o Deus Salvador. Filhinhos, sejam vocês minhas mãos es-
tendidas e, com seu exemplo, aproximem-se do meu coração e
do coração do meu Filho. Deus os recompensará com graças e
toda sorte de bênçãos."

2º DIA - 17 DE JUNHO - PELA IGREJA E O
SANTO PADRE O PAPA FRANCISCO, POR
TODOS OS BISPOS, SACERDOTES, RELI-
GIOSOS, SEMINARISTAS E CONSAGRADOS

"Queridos filhos: Neste tempo especial de seu esforço para
estarem todos mais perto de meu Filho, do seu sofrimento, mas
também do amor com o qual ele o suportou, desejo dizer que Eu
estou com vocês. Eu os ajudarei a triunfarem sobre os erros e
tentações com a minha graça. Eu ensinarei a vocês o AMOR.
Amor que apaga todos os pecados e os faz perfeitos. Amor que
lhes dá a paz de meu Filho, agora e para sempre. A paz esteja
com vocês e em vocês, porque eu sou a Rainha da Paz.”

3º DIA - 18 DE JUNHO - PELOS VIDENTES, SA-
CERDOTES, TODOS QUE PERTENCEM À PA-
RÓQUIA DE MEDJUGORJE E PEREGRINOS

“Todos que vivem as mensagens, pertencem à Paróquia de
Medjugorje”, disse Pe. SlavkoBarbaric. 

“Queridos filhos: Hoje eu os convido a decidirem se desejam
viver as mensagens que eu lhes estou dando. Desejo que vocês
vivam e transmitam, com empenho, as mensagens. De modo
particular, queridos filhos, desejo que todos vocês sejam o refle-
xo de Jesus, o qual iluminará este mundo infiel, que caminha nas
trevas. Desejo que vocês sejam luz para todos e que testemu-
nhem a luz. Queridos filhos, vocês não foram chamados para as
trevas e sim para a luz. Por isso, vivam a luz com a sua vida.” 

4º DIA - 19 DE JUNHO - PELOS GOVERNAN-
TES EAUTORIDADES DO NOSSO PAÍS E DO
MUNDO INTEIRO, PARA QUE GOVERNEM
COM JUSTIÇA, DANDO AO POVO CONDI-
ÇÃO E DIGNIDADE DE SOBREVIVÊNCIA

"Queridos filhos: Hoje os convido a renovarem a ORAÇÃO
e o JEJUM, ainda com maior entusiasmo, até que a oração se
torne uma alegria para vocês. Filhinhos, quem reza não tem
medo do futuro, e quem jejua não tem medo do mal. Repito:
somente com a oração e o jejum, vocês podem deter as guerras.
As guerras da incredulidade e do medo do futuro. Estou com
vocês e os ensino. Filhinhos, em Deus está sua paz e esperan-
ça. Para isso, aproximem-se de Deus e coloquem-no em pri-
meiro lugar em suas vidas.

5º DIA – 20 DE JUNHO - PELAS FAMÍ LIAS 
E PARA QUE A HUMANIDADE SE VOLTE 
PARA DEUS 

"Queridos filhos: Hoje lhes peço que renovem a oração em sua
família, a fim de que cada família se converta em alegria para meu
Filho Jesus. Por isso, queridos filhos, rezem e dediquem mais tem-
po a Jesus. Assim, serão capazes de aceitar tudo: as doenças e as
cruzes, até mesmo as mais pesadas. Eu estou com vocês e desejo
acolhê-los em meu coração e protegê-los. Vocês, porém, ainda não
se decidiram. Por isso, queridos filhos, peço-lhes que rezem, para
que, através da oração, permitam-me ajudá-los. Meus queridos fi-
lhos, rezem para que a oração se torne seu alimento diário."

6º DIA – 21 DE JUNHO  
PELO SECRETARIADO RAINHA DA PAZ,
CENTROS DIVULGADORES DAS MENSA-
GENS DE NOSSA SENHORA E TODOS SEUS
COLABORADORES

"Hoje eu os convido a se abandonarem totalmente a Deus. Tu-
do que fizerem, tudo que possuírem, deem a Deus, a fim de que
ele possa reinar em suas vidas como reide tudo. Não tenham me-
do! Eu estou com vocês, inclusive quando pensam que não exis-
te solução para os problemas e que Satanás é que reina. Eu lhes
trago a PAZ. Eu os abençoo com a bênção da alegria, a fim de
que Deus seja tudo para vocês. Somente assim o Senhor poderá
guiá-los, através de mim, na profundidade da vida espiritual." 

7º DIA – 22 DE JUNHO - PELAS ALMAS DO
PURGATÓRIO

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a rezarem, todos
os dias, pelas almas do purgatório. Cada alma tem necessidade
de oração e de graças para chegar a Deus e a seu amor. Com is-
so, também vocês, queridos filhos, ganham novos intercessores
que os ajudarão a compreender que as coisas da terra não são im-
portantes para vocês. O céu é a meta para a qual devem encami-
nhar-se. Por isso, queridos filhos, rezem sem cessar, a fim de que
possam ajudar a si mesmos e também aos outros, para os quais
as orações alcançarão a alegria."

8º DIA - 23 DE JUNHO - PELOS PROJETOS DE
EVANGELIZAÇÃO DAS DIOCESES DO BRA-
SIL, PELAS CONGREGAÇÕES E COMUNIDA-
DES RELIGIOSAS, GRUPOS DE ORAÇÃO,
MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E PASTORAIS

"O convite que faço para vocês viverem as mensagens que
lhes dou é cotidiano. De modo especial, filhinhos, desejaria apro-
ximá-los mais do Coração de Jesus. Por esse motivo, filhinhos,
hoje eu os convido à oração dirigida a meu querido Filho Jesus,
a fim de que seu coração seja dele. Convido-os, ainda, a se con-
sagrarem a meu Coração Imaculado. Desejo que se consagrem
não só pessoalmente, mas também como família e paróquia, de
tal modo que todos venham a pertencer a Deus por meu inter-
médio. Portanto, filhinhos, rezem muito para conseguirem com-
preender o valor das mensagens que lhes dou. Não peço nada pa-
ra mim mesma, mas peço tudo para a salvação das almas de vo-
cês. Satanás é forte e, por isso, aproximem-se de meu coração
materno com contínua oração."

9º DIA - 24 DE JUNHO - POR TODOS QUE SO-
FREM, OS DOENTES, AQUELES QUE PAS-
SAM FOME, DROGADOS, DESEMPREGA-
DOS, INJUSTIÇADOS, PRISIONEIROS E DE-
SESPERANÇADOS

"Queridos filhos: Também hoje estou com vocês de maneira es-
pecial, contemplando e vivendo a Paixão de Jesus em meu coração.
Filhinhos,abram seu coração, deem-m e tudo o que têm dentro de-
le: as alegrias, tristezas e cada sofrimento, mesmo os mais peque-
ninos, para que eu possa oferecê-los a Jesus, a fim de que ele, com
seu amor incomensurável, queime e transforme suas tristezas na
alegria da ressurreição. Eis por que agora eu os convido, filhinhos,
de maneira particular, a abrirem seu coração à oração, a fim de que,
por meio dela, vocês se tornem amigos de Jesus."

CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

"Ó Jesus,sabemos que fostes manso e oferecestes por nós o
vosso coração. Coração coroado de espinhos e de nossos peca-
dos. Sabemos que também hoje rezais por nossa salvação. Jesus,
lembrai-vos de nós, quando cairmos em pecado. Fazei com que,
por meio de vosso santíssimo coração, todos nós, seres huma-
nos, nos amemos. Que desapareça o ódio do seio da humanida-
de. Mostrai-nos o vosso amor. Todos nós vos amamos e deseja-
mos que vosso coração de Pastor nos proteja de todo pecado.
Entrai em nossos corações, ó Jesus! Batei, batei à porta de nosso
coração. Sede paciente e perseverante. Continuamos ainda fe-
chados, porque não compreendemos a vossa vontade. Batei con-
tinuamente. Fazei, ó bom Jesus, com que saibamos abrir para
vós nosso coração, pelo menos quando lembrarmos de vossa
Paixão, que sofrestes por nós. Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA

"Ó Imaculado Coração de Maria, transbordante de bondade,
mostrai-nos o vosso amor por nós. Que a chama do vosso cora-
ção, ó Maria, desça sobre todos os povos. Nós vos amamos
imensamente. Imprimi, em nosso coração, um verdadeiro amor.
Que nosso coração suspire por vós. Ó Maria, doce e humilde de
coração, lembrai de nós quando pecarmos. Vós sabeis que nós,
os homens, somos pecadores. Pelo vosso coração santíssimo e
materno, curai-nos de toda a doença espiritual. Tornai-nos capa-
zes de contemplar a bondade de vosso coração maternal e capa-
zes de nos convertermos à chama de vosso coração. Amém.” 

Nossa Senhora ensinou essas consagrações à JelenaVasilj,

em 1983 – Ela não era vidente.Conversava com 

Nossa Senhora em seu coração.

Novena em preparação para a Festa do 38º Aniversário das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje
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