
APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA

Medjugorje,25defevereirode2011

Queridosfilhos:

Anaturezaestádespertandoenasárvoressepodemverosprimeirosbro-
tosquetrarãoasmaisbelasfloresefrutos.
Eudesejoquevocêstambém,filhinhos,trabalhememsuaconversãoeque
sejamaquelesquetestemunhemcomsuavida,demodoqueoseuexem-
plosejaumsinaleincentivoparaaconversãodeoutros.
EuestoucomvocêsediantedeMeuFilhoJesusintercedopelasuaconver-
são.

ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Queridosfilhos:

Demaneiraespecial,hoje,Eudesejochamá-losàconversão.Apartirdeho-
je,possaumanovavidacomeçaremseuscorações.
Filhos,Eudesejoveroseu'sim',equesuavidapossaserumavivênciaale-
gredavontadedeDeusemtodomomento.
Demaneiraespecial,hoje,EuabençoovocêscomMinhaBênçãoMaterna
depaz,amoreunidadeemMeuCoraçãoenoCoraçãodeMeuFilhoJesus.

ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Medjugorje,25dejaneirode2011

MEN SA GENS DE NOS SA 
SE NHO RA RAI NHA DA PAZ 

Queridosfilhos:

Tambémhojeestoucomvocês,osolhandoeabençoando,nãopercoaes-
perançadequeessemundomudaráparaobemequeapazreinaránosco-
raçõesdoshomens.
Afelicidadereinaránomundo,poisseabriramaMeuchamadoeaoamor
deDeus.
OEspíritoSantotransformaumamultidãodosquederamoseuSIM.Poris-
sodesejodizeravocês:ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Medjugorje,25demarçode2011

Queridosfilhos:

Comoanaturezamostraascoresmaisbelasdoano,tambémEuosconvido
aquecomsuasvidastestemunhemeajudemosoutrosaseaproximardo
MeuImaculadoCoração,paraqueachamadoamordoAltíssimopossabro-
tarnocoraçãodeles.
Euestoucomvocêseincessantementerezoporvocêsparaqueasuavida
sejaumreflexodoParaísoaquinaterra.

ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Medjugorje,25deabrilde2011

RainhadaPaz
Nº160

S E C R E T A R I A D O  R A I N H A  D A  P A Z
B E L O  H O R I Z O N T E  -  M G

ANUNCIANDO
MEDJUGORJE

“DESEJO UMA FESTA DA RAINHA DA PAZ 
NO DIA 25 DE JUNHO, ANIVERSÁRIO DA 

MINHA PRIMEIRA APARIÇÃO.
PREPAREM-SE PELA ORAÇÃO, PARA O 

ANIVERSÁRIO DO INÍCIO DAS APARIÇÕES. 
O DIA 25 DE JUNHO DEVE SER CELEBRADO COM 

A FESTA DE MARIA RAINHA DA PAZ”

25 DE JUNHO
30 ANOS DAS APARIÇÕES

DE NOSSA SENHORA 
EM MEDJUGORJE

MISSA ÀS 10h 
NA CATEDRAL DA
BOA VIAGEM

TRAGA UMA FLOR 

PARA SAUDAR A 

RAINHA DA PAZ

“Se eu não fosse 
Papa já teria ido a
Medjugorje”
Papa João Paulo ll

n 1858 – LOURDES – 1 VIDENTE – 6h  n 1917 – FÁTIMA – 3 VIDENTES – 12h   
n 1981 – MEDJUGORJE – 6 VIDENTES – 18h:40 ATÉ HOJE. 30 ANOS!
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Medjugorje,2defevereirode2011

Queridosfilhos:

Vocêsestãosereunindoemtornode
Mim,vocêsestãoprocurandooseu
caminho,vocêsestãoprocurando,
vocêsestãobuscandoaverdade,mas
estãoesquecendooqueéomais
importante,vocêsestãoesquecendo
derezarcorretamente.Seuslábios
pronunciaminúmeraspalavras,mas
seuespíritonãosentenada.

Vagandonaescuridão,vocês
imaginamDeusdeacordocomvocês
mesmos,enãocomoElerealmente
éemSeuamor.

Queridosfilhos,aoraçãoadequada
vemdofundodoseucoração,doseu
sofrimento,dasuaalegria,debuscar
operdãodospecados.Esteéo
caminhoparaconheceraDeus
corretamente,etambémavocês
mesmos,porquevocêssãocriados
deacordocomEle.

Aoraçãoostraráparaarealizaçãodo
meudesejo,daMinhamissãoaqui
comvocês,paraaunidadedafamília
deDeus.Obrigada.

Medjugorje,2demarçode2011

Queridosfilhos:

Meucoraçãomaternosofretremendamente,enquantoEuolhoparaMeusfilhos
quepersistentementecolocamoqueéhumanoantesdoqueédeDeus,aMeus
filhosque,apesardetudoqueosrodeiae,apesardetodosossinaisquesão
enviadosaeles,pensamquepodemcaminharsemoMeuFilho,elesnãopodem.
Elesestãocaminhandoparaaperdiçãoeterna.Éporissoqueestouunindovocês,
queestãoprontosparaabrirseuscoraçõesparaMim,vocêsqueestãoprontos
paraseremapóstolosdoMeuamor,paraMeajudarem,demodoque,vivendopelo
AmordeDeuspossamserumexemploparaaquelesquenãoOconhecem.
Possamojejumeaoraçãodar-lhesasforçasparaisso,eEuosabençoocom
MinhabênçãomaternaemnomedoPaiedoFilhoedoEspíritoSanto.Obrigada.

Queridosfilhos:

ComamormaternalEudesejoabrirocoraçãodecadaumdevocêsparaensinar-
lhesaunidadepessoalcomoPai.Paraaceitarisso,vocêsdevemcompreender
quesãoimportantesparaDeusequeEleestáchamandoavocêsindividualmente.
VocêsdevemcompreenderquesuaoraçãoéumaconversadeumfilhocomoPai,
queoamoréamaneirapelaqualvocêsdevemseguir-oamoraDeuseaseu
próximo,istoé,Meusfilhos,oamorquenãotemfronteiras,oamorqueemanada
verdadeevaiatéofim.
Sigam-Me,Meusfilhos,paraquetambémosoutros,reconhecendooamoreaver-
dadeemvocês,possamsegui-los.Obrigada.

MaisumavezNossaSenhoranoschamouaorarpornossospastoresedisse:
"ElestêmumlugarespecialnoMeuCoração,elesrepresentamoMeuFilho".

Medjugorje,02deabrilde2011

Queridosfilhos:

Deus,oPai,estámeenviandopara
lhesmostrarocaminhodasalvação,
porqueEle,Meusfilhos,deseja
salvá-losenãocondená-los.Épor
issoqueEu,comoMãe,osestou
reunindoemtornodeMim,porque
comoMeuamormaternal,desejo
ajudá-losaficaremlivresdasujeira
dopassadoeacomeçaremaviver
denovoedeummododiferente.
Euosestouchamandopara
ressuscitarememMeuFilho.Junto
comaconfissãodospecados,
renunciematudoqueostem
afastadodeMeuFilho,equetem
feitoasuavidavaziaesem
sucesso.Digam'SIM'aoPaicomo
coraçãoepreparem-senocaminho
daSalvação,aoqualEleosestá
chamandoatravésdoEspírito
Santo.
Obrigada.

Euestouorandoespecialmente
pelospastores,paraqueDeusos
ajudeaestaremaseuladocom
plenitudedecoração.

Medjugorje,02demaiode2011

VIDANOVAEMCRISTORESSUSCITADO!
“Filhos, desejo ver (não só sentir, mas VER) o vosso «SIM» e que vossa vida seja o

viver com alegria a vontade de Deus em todos os momentos da vossa vida.” Maria fê-lo
e podemos também nós fazê-lo, se nos abandonarmos a Ela. Esta é a vida nova a que a
Santíssima Virgem Maria nos chama; não a uma vida renovada na sua exterioridade, na
sua aparência, masumavidanovaemnossocoração,istoé,novanãosónasobras,
mastambém,eprimeiramente,emnossosdesejos,emnossasesperas,emnossosso-
nhos.UmavidanaqualhabiteJesus,umavidaanimadapeloEspíritoSanto,uma
vidadesaborsimples,mascapazdedarsabor(comoosal)aosquenoscontatarem.
UmavidailuminadapelaFé,fundadasobreaesperança,consumadapeloAmor.Es-
taéavidaquenãotremenemdesmorona,semterremotos,semradiaçõesmaléficas,
porqueestásobrearocha,queéJesus,sendoElepartedestarocha(cf. Mt.7, 24-25).
Abramo-nosàbênçãoqueaRainhadaPaznosdánaconclusãodestabelíssima
mensagem.ÉnoCoraçãodeMaria,noCoraçãodeJesus,quenosdevemoscolocar,
nãoparanosescondermos,masparanosoferecermostotalmen-
teaoAlto,paraviveravidanovaaqueaMãenoschama,vida
quesejatestemunhodoSeuamoreprofeciadesalvaçãoparao

mundo.
Irmão e irmã que vos sentis inúteis e parados, que

vos sentis esmagados pelo pecado ou pelos vossos
próprios limites, que sentis o sabor amargo da vossa
vida efêmera, podeis salvar-vos a vós mesmos e o
mundo: basta abrir as portas do coração a Cristo!

Irmãos caríssimos, a Morte de Jesus não foi em
vão: do Seu Coração trespassado brota a Água Viva
que purifica tudo e o Sangue que dá vida à vida nova.

Paz, alegria, em Jesus e Maria.
Do texto de Nuccio Quattrocchi 

Custo: R$ 12,00 + Taxa de Correio: R$ 4,00

3ª edição do Livro das
MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ

1984-2011

REtIRO
Pregador: Pe. Gilson

EmpreparaçãoparaaFesta da RAINHA DA PAZ,
nodia18 de junho de 08h às 17h,noSalão Paroquial 

da Catedral da Boa Viagem.

ENtRADA lIVRE

MensagensextraordináriasdeNossaSenhoraRainhadaPazdadasàvidenteMirjana
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UMSACERDOTEDACOREIA:DEVOAMEDJUGORJE
MINHAMUDANÇADEVIDA.

O jovem franciscano Peter Kim Dae
Woo visitou Medjugorje pela segunda vez.
Veio da paróquia de Incoon na Coreia, onde
desenvolve o ministério de Capelão. Foi or-
denado em 2009. Conta que o seu grande
desejo era ser cantor. Estudava engenharia
eletrônica, mas seu amor era a música e, por
causa dela, deixou a universidade, porque a
música era mais importante para ele.

O primeiro conhecimento de Medjugorje
aconteceu em fevereiro de 1998 quando lhe
chegou às mãos um livro sobre as aparições.
Pe. Peter conta: “Até àquele momento par-

ticipava da Santa Missa aos domingos, mas

depois de ter lido aquele livro passei a par-

ticipar diariamente, e também despertou

em mim um grande desejo de rezar o Rosá-

rio. Desde então o rezo todos os dias. Co-

mecei a viver as cinco mensagens princi-

pais de Nossa Senhora de Medjugorje.

Quando aquele livro me chegou às

mãos, encontrava-me num período difícil

da minha vida. Estava em depressão. A mi-

nha mãe sofria ao ver-me sem vontade de

trabalhar. Para me ajudar, perguntou-me

se queria ir a Medjugorje. Vim e minha vin-

da a Medjugorje - 1998 - mudou muitas

coisas do ponto de vista espiritual. A mu-

dança foi grande. Mas o meu desejo era

ser conhecido como cantor. Quando estava

em Medjugorje chorei do primeiro ao últi-

mo dia, sobretudo durante a Adoração,

mas especialmente quando ouvia o som do

violino”.

Regressando à Coreia Dae Woo refletia
se a música seria sua escolha para toda a sua
vida. Conheceu uma pessoa com quem reza-
va, que lhe disse que tinha uma vocação es-
pecial. Nos momentos de solidão sentia pro-
fundamente no coração que o Senhor o cha-
mava: “DAE WOO!” Mediante estas pala-
vras experimentava medo, porque pensava

que se a acolhesse seria o fim da música.
O jovem sacerdote disse ainda como en-

trou na Ordem Franciscana. Rezava ao Se-
nhor e a Nossa Senhora dizendo-Lhes: “Je-
sus e Maria, se tenho vocação, dai-me uma
ajuda, um sinal, dizei-me claramente se é
o meu chamado. Naquele momento rezei,
apertei a Bíblia e li o Salmo 110, onde diz:
‘Tu és sacerdote para sempre, segundo a
ordem de Melquisedeque’. Fechei a Bíblia
e senti que o meu coração se afundava.
Depois de muitas lutas interiores e de ter
posto em ordem todas as coisas do mundo,
no ano 2000 bati à porta de um convento
franciscano. Entrei e agora sou um fran-
ciscano”.

Afirma que para ele, Medjugorje é um
lugar de grande graça, um lugar particular,
porque ali sua vida mudou. Antes, nunca
pensara em ser sacerdote. 

http://www.medjugorje.hr

Euteabsolvo

Já estamos nos preparando para essa grande festa, as aparições
marianas mais longas da história. Um evento sem precedentes que
envolve a todos: o afluxo de peregrinos previsto de todas as par-
tes do mundo, e aqueles que comemorarão essa importantíssima
data em seus corações, ou no lugar onde residem, com orações,
sacrifícios, missas e tudo que lhes for inspirado para agradecer ao
coração de tão boníssima Mãe. 

Nesse acontecimento, é fundamental que a voz de Deus seja es-
cutada no silêncio, porque a oração é um sussurro da alma, a imer-
são no coração de Maria. 

Poder viver este tempo de graça com Maria é um grande dom.
Qual é o meu lugar no plano RainhadaPaz? Por que me chamou
a acreditar e entender esta Sua presença entre nós?

Nossa Senhora vem ao encontro de nossos questionamentos
através de Suas mensagens: “Queridos filhos, convido-vos a

abrir-vos a Deus através da oração… Cada um de vós é impor-

tante no Meu plano de salvação… Rezai e fazei o que o Espírito

Santo vos inspira” (Mens. 25.05.93)...Vós esqueceste-vos, queri-

dos filhos, de que sois todos importantes… Suplico-vos: começai

a mudar a vós mesmos mediante a oração e se tornará claro o

que deveis fazer” (Mens. 24.04.86).

São palavras muito eloquentes da Mãe que nos convida a viver
sua espiritualidade, dada em Medjugorje.

Assim, devemos rezar ao Espírito Santo para que nos comuni-
que a tarefa que o Céu destinou a cada um de nós, como aconte-
ceu em Nazaré, quando a Santíssima Virgem Maria escutou e vi-
veu as palavras do Arcanjo que Lhe dizia a sua missão.

Não são somente os outros que devem tornar-se santos. É um
destino comum. É uma chamada escrita em nosso batismo. Por-
que a santidade não é uma escolha a pegar ou largar, a santidade é
condição essencial para entrar no Paraíso. E, por isso, convém va-
lorizar a graça que Medjugorje nos oferece e nos ajuda a com-
preender o caminho que nos leva à santidade pessoal.
Preparemos-noscomcuidadoegrandeamornosdiasque

precedem25DEJUNHO.Nossoscoraçõesestejamprontos
paraviveroqueoSenhorquerdenós,respondendocomoMa-
ria:“EisaquiaservadoSenhor.Faça-seemMimsegundoa
Tuapalavra.”

RainhadaPaz:Quantas mensagens conseguimos fazer chegar às mãos de Seus
Filhos, paraVIVÊ-LAS como nos pede, graças à bondade e à generosidade deles, porque com-
preenderam a importância de Sua presença entre nós. 

Mãe, neste tempo especial, agradeçaaestesSeusamadosfilhos, que foram e continuam sendo
Seus braços estendidos, rezando, ajudando-nos com seu trabalho e financeiramente, para não inter-
rompermos a edição deste boletim.

Obrigada, obrigada Mãe querida.
Nós Lhe pedimos: receba um beijo de cada um deles.

n BancoItaú
Agência: 3117 / conta: 01906-1  
Be lo Ho ri zon te/MG

n CaixaEconômicaFederal
Agência: 2187 / Operação 003 / Conta:1074-8
Be lo Ho ri zon te/MG

n CHEQUECRUZADOENOMINALao SECRETARIADORAINHADAPAZ - 
Rua Espírito Santo, 1059, S/ 303 e 304, Edifício Pio XII – 30.160-922  
Belo Horizonte/ MG – Telefax: (31) 3273-8654 – e-mail: rainhadapazbh@hotmail.com

Envie-nos cópia do comprovante de 

depósito para sabermos que foi VOCÊ
quem ajudou esta obra da Rainha da Paz.

De14às15horas:ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO NA 

CATEDRAL DA BOA VIAGEM
Nesses dias não haverá Missa, Terço e 

Grupo de Oração no Secretariado.

Às 18 horas reza do TERÇO no adro da CatedraldaBoaViagem.
Às 19 horas SANTAMISSA celebrada pelo PE.GILSON.

ANOTE: 1-Havendo casamento agendado para o dia 25, nossa Missa será celebrada no salão
da Catedral – Rua Sergipe, nº 175. 2-Nos meses em que o dia 25 for sábado ou domingo, não
acontecerá esta nossa Missa devido aos compromissos de Pe. Gilson em sua paróquia.

ÀS tERÇAS-FEIRAS 
NO SECREtARIADO 

RAINHA DA PAZ

14:00SANTAMISSA
Celebrante:PE.GILSON

Após, TERÇO e GRUPO DE ORAÇÃO

25DEJUNHO:30ANOSDEAPARIÇÕESDA
RAINHADAPAZEMMEDJUGORJE Não se pode mais contar o numero de

conversões, curas espirituais e físicas; re-
conciliação de famílias divididas, jovens
literalmente salvos da morte (que disse-

ram fim às drogas, ao sexo, à bebida, à

desobediência), sem falar dos milhares de
sacerdotes que reencontram em Medjugor-
je a alegria e o fervor em suas vocações, às
vezes depois de muitos anos de infidelida-
de ou de abandono do ministério. E isto
por todos paises por onde passo. Tudo isso
nada significa para o tempo atual? Esses
são os frutos que permanecem. Quantos
encontram ali sua vocação religiosa ou sa-
cerdotal e já se tornaram sacerdotes.

Eis o importante de Medjugorje: a Mis-
sa, as Confissões, a Via-Sacra, o Rosário.
O que veem os peregrinos? A Eucaristia.
O que escutam? “Eu te absolvo!” O que
fazem? Caem de joelho diante da Cruz. E
isto acontece numa aldeia... Em Medju-
gorje tudo é simples, despido: NAZARÉ.

Em Medjugorje, Nossa Senhora criou
uma Escola de Educação e vivência do
Evangelho, que requer tempo. Maria quer
formar uma geração de apóstolos.

Maria não substitui os sacerdotes. Pelo
contrário, guia-os e deseja ajudá-los em
seu importante empenho pastoral. Quantos
jovens já tinham ouvido falar sobre con-
fissão, adoração, jejum e luta contra o ma-
ligno? Quem teria conseguido fazer mi-
lhões de batizados reencontrar o valor
evangélico do jejum, da confissão mensal,
da leitura da Bíblia, do amor à Eucaristia?
Em uma palavra levar tanta gente a viver
de acordo com o Evangelho?

Em Medjugorje, os jovens encontram
uma Igreja simples, fervorosa, fraterna,
bela, sorridente, um presente do Céu.

É preciso sublinhar, finalmente, o cará-
ter não apenas eclesial, mas ecumênico de
Medjugorje. Conheço pessoalmente orto-
doxos, anglicanos, protestantes de diver-
sas denominações, fortemente tocados pe-
lo que viram ali, onde se apresenta a Mãe
da Unidade.

Pe. Daniel Ange

NAS PRIMEIRAS 
tERÇAS-FEIRAS DO MÊS

DIA 25 DE CADA MÊS
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Graças, Mãe! Graças pelo Seu imensurável
amor a nós Seus filhos! 30 anos de aparições diá-
rias, emMedjugorje – as mais longas da história
da humanidade – para nos ajudar no caminho da
conversão.

O mundo globalizado alienou-se de Deus. Ou-
tros deuses foram colocados no lugar do verda-
deiro Deus. E a Senhora nos diz: “Acordem”.
“Acordem deste sono pesado”. “Não se esqueçam
de que Eu estou com vocês. Mas “Rezem, rezem,
rezem! “Sejam portadores da paz neste mundo
sem paz”.
Comofilhosqueridosvamosnospreparar,

comestaNOVENA,paracelebrarnossoagra-
decimentonodia25deJUNHO,naCatedral
daBoaViagem,commuitaalegria,amoregra-
tidão.

Leve uma flor para saudar a RAINHA DA PAZ.

NOVENA
PREPARAÇÃOPARAANOVENA

n INVOCAÇÃOAOESPÍRITOSANTO.
n TERÇO- Durante os dias da NOVENA, se

possível, rezar o rosário.
n Ler e meditar um pequeno trecho do EVAN-

GELHODEMATEUS,5,6ou7.
n LERaMENSAGEMDODIA lentamente,

absorvendo cada frase e impregnando-se dela.
Acolher a MENSAGEM no mais profundo de
seu ser, perguntando-se: o que significam essas
palavras em minha vida? Como posso integrá-las
em minha existência? Tome uma resolução em
determinado ponto que o toca mais, exigindo de
si mesmo somente aquilo de que é realmente ca-
paz. Nossa Senhora conhece bem nossos limites.
O que mais A sensibiliza é a nossa decisão de VI-
VER Seus pedidos e ensinamentos dados através
de Suas mensagens, nosso progresso espiritual,
por menor que seja. Ela é Mãe.

n ORAÇÃOPARATODOSOSDIAS
"Nós vos agradecemos, Ó Pai, por terdes nos

dado Vosso Filho e Vossa Mãe, a fim de que ne-
nhum daqueles que creem Neles e Os escutam ve-
nham a se perder.

Agradecemos por vos preocupardes com cada
um de nós e, na Vossa infinita misericórdia, não
nos condenardes. Agradecemos pela presença de
NOSSASENHORARAINHADAPAZ, que há
29 anos está diariamente em Medjugorje, a nos
ensinar o caminho da conversão, 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, RAINHADAPAZ,
colocamos em Vosso coração a INTENÇÃO
DESTE DIA DA NOVENA e NOSSOS PEDI-
DOS PESSOAIS. (Pausa) Cheios de gratidão, Se-
nhor, nós Vos louvamos, bendizemos e damos
graças por Vossa infinita bondade, misericórdia e
amor. Amém".

* Se possível, participar da Santa Missa du-
rante a NOVENA.

* Purificar-se com uma sincera e humilde con-
fissão. 

* Fazer a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS e ao IMACULADO CO-
RAÇÃO DE MARIA, no último dia da novena.

1ºDIA-16DEJUNHO
PELASINTENÇÕESDENOSSASENHORA.

"Queridos filhos: Neste tempo Eu convido to-
dos vocês a rezar por Minhas intenções. Particu-
larmente, filhinhos, rezem por aqueles que ainda
não conhecem o amor de Deus, e não procuram o
Deus Salvador. Filhinhos, sejam vocês Minhas
mãos estendidas, e com seu exemplo aproximem-
se de Meu Coração e do Coração do Meu Filho.
Deus os recompensará com graças e toda sorte de
bênçãos."

2ºDIA-17DEJUNHO
PELAIGREJA,PELOSANTOPADREOPA-
PA, PORTODOSOS BISPOS, SACERDO-
TES, RELIGIOSOS, SEMINARISTAS E
CONSAGRADOS.

"Queridos filhos: Neste tempo especial de seu
esforço para estarem todos mais perto de Meu Fi-
lho, 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 ensina-
rei a vocês amor, amor que apaga todos os peca-
dos 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 RainhadaPaz."

3ºDIA-18DEJUNHO
PELOS VIDENTES, SACERDOTES, TO-
DOSQUEPERTENCEMÀPAROQUIADE
MEDJUGORJE E PELOS PEREGRINOS.
("Todosquevivemasmensagens,pertencem
àParóquiadeMedjugorje,dissePe.Slavko
Barbaric")

"Queridos filhos: Hoje Eu os abençoo com
Minha benção materna e convido todos à conver-
são. Desejo que cada um de vocês se decidam a
mudar a própria vida e cada um trabalhe mais na
Igreja, não com palavras ou ideias, mas com
exemplo. Que a vida de vocês seja alegre teste-
munho de Jesus. Vocês não podem dizer que já
estão convertidos, porque suas vidas devem tor-
nar-se uma conversão diária. Para compreender o
que é preciso fazer concretamente e em que vocês
têm necessidade de modificar-se. Eu estou com
vocês e coloco todos sob Meu manto."

4ºDIA-19DEJUNHO
PELOSGOVERNANTESEAUTORIDADES
DONOSSOPAÍSEDOMUNDOINTEIRO,
PARA QUE GOVERNEM COM JUSTIÇA,
DANDOAOPOVOCONDIÇÃODIGNADE
SOBREVIVÊNCIA.

"Queridos filhos: Hoje os convido a renovar a
ORAÇÃO e o JEJUM, ainda com maior entusias-
mo, até que a oração se torne uma alegria para
vocês. Filhinhos, quem reza não tem medo do fu-
turo, e quem jejua não tem medo do mal. Repito
mais uma vez: SOMENTE COM A ORAÇÃO E
O JEJUM PODEM DETER AS GUERRAS; AS
GUERRAS DA SUA INCREDULIDADE E DO
MEDO DO FUTURO. Estou com vocês e lhes
ensino, filhinhos: EM DEUS ESTÁ SUA PAZ E
A SUA ESPERANÇA. PARA ISSO APROXI-

MEM-SE DE DEUS E COLOQUEM-NO EM
PRIMEIRO LUGAR EM SUA VIDA."

5ºDIA-20DEJUNHO
PELASFAMÍLIASEPARAQUEAHUMA-
NIDADESEVOLTEPARADEUS.

"Queridos filhos: Hoje peço-lhes que renovem
a oração em suas famílias, a fim de que cada fa-
mília se converta em alegria para Meu Filho Je-
sus. Por isso, queridos filhos, rezem e dediquem
mais tempo a Jesus e assim serão capazes de acei-
tar tudo: as doenças e as cruzes, até mesmo as
mais pesadas. Eu estou com vocês e desejo aco-
lhê-los em Meu Coração e protegê-los. Vocês, po-
rém, ainda não se decidiram. Por isso, queridos
filhos, peço-lhes que rezem para que, através da
oração, permitam-Me ajudá-los. Meus queridos
filhos, rezem para que a oração se torne seu ali-
mento diário."

6ºDIA-21DEJUNHO
PELOSECRETARIADORAINHADAPAZ,
CENTROSDIVULGADORESDASMENSA-
GENSDENOSSASENHORAESEUSCOLA-
BORADORES.

"Hoje Eu os convido a se abandonarem total-
mente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que pos-
suirem, deem a Deus, a fim de que Ele possa rei-
nar em suas vidas como Rei de tudo. Não tenham
medo. Eu estou com vocês, inclusive quando pen-
sam que não existe 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 Se-
nhor poderá guiá-los, através de Mim, na profun-
didade da vida espiritual."

7ºDIA-22DEJUNHO
PELASALMASDOPURGATÓRIO.

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a
rezar todos os dias pelas almas do purgatório. Ca-
da alma tem necessidade de oração e de graças
para chegar a Deus e a seu amor. Com isso, tam-
bém vocês, queridos filhos, ganham novos inter-
cessores, que os ajudarão a compreender que as
coisas da terra não são importantes para vocês,
que o céu é a meta para qual devem encaminhar-
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."

8ºDIA-23DEJUNHO
PELOSPROJETOSDEEVANGELIZAÇÃO
DASARQUIDIOCESESDOBRASIL.PELAS
CONGREGAÇÕESENOVASCOMUNIDA-
DESRELIGIOSAS.PORTODOSOSGRU-
POSDEORAÇÃO,MOVIMENTOS,ASSO-
CIAÇÕESEPASTORAIS.

"O convite que faço para vocês viverem as
mensagens que lhes dou é cotidiano; de modo es-
pecial, filhinhos, desejaria aproximá-los mais do
Coração de Jesus. Por esse motivo, filhinhos, ho-
je Eu os convido à oração dirigida a Meu querido
Filho Jesus, a fim de que seus corações sejam De-
le. Convido-os ainda a se consagrarem a Meu Co-
ração Imaculado. Desejo que se consagrem não

só pessoalmente, mas também como família e pa-
róquia, de tal modo que todos venham a pertencer
a Deus por Meu intermédio. Portanto, filhinhos,
rezem muito para conseguir compreender o valor
das mensagens que lhes dou. Não peço nada para
Mim mesma, mas peço tudo para a salvação das
almas de vocês. Satanás é forte e por isso aproxi-
mem-se de Meu coração materno com contínua
oração."

9ºDIA-24DEJUNHO
PORTODOSQUESOFREM,PELOSDOEN-
TES,PELOSQUEPASSAMFOME,PELOS
DROGADOS, DESEMPREGADOS, INJUS-
TIÇADOS, PRISIONEIROS E DESESPE-
RANÇADOS.

"Queridos filhos: Também hoje estou com vo-
cês de maneira especial, contemplando e vivendo
a Paixão de Jesus em Meu Coração. Filhinhos,
abram seus corações, deem-Me tudo o que têm
dentro deles: as alegrias, as tristezas e cada sofri-
mento, mesmo os mais pequeninos, 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 abrir seus corações à oração, a fim de
que, por meio dela, vocês se tornem amigos de
Jesus."

CONSAGRAÇÃOAOSAGRADO
CORAÇÃODEJESUS

"Ó Jesus, sabemos que fostes manso e ofere-
cestes por nós o Vosso Coração. Coração coroado
de espinhos e de nossos pecados. Sabemos que
também hoje rezais por nossa salvação. Jesus,
lembrai-Vos de nós quando cairmos em pecado.
Fazei que, por meio de Vosso Santíssimo Cora-
ção, todos nós, seres humanos, nos amemos. Que
desapareça o ódio do seio da humanidade. Mos-
trai-nos o Vosso amor. Todos nós Vos amamos e
desejamos que Vosso Coração de pastor nos pro-
teja 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 von-
tade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus,
que saibamos abrir para Vós nossos corações, pe-
lo menos quando lembrarmos de Vossa paixão,
que sofrestes por nós. Amém."

CONSAGRAÇÃOAOIMACULADO
CORAÇÃODEMARIA

"Ó Imaculado Coração de Maria, transbordan-
te de bondade, mostra-nos o Teu amor por nós".
Que a chama do Teu coração, ó Maria, desça so-
bre todos os povos. Nós Te amamos imensamen-
te. Imprime em nossos corações um verdadeiro
amor. Que nosso coração suspire por Ti. Ó Maria,
doce e humilde de coração, lembra-Te de nós
quando pecamos. Tu sabes que nós, os homens,
somos pecadores. Pelo Teu coração santíssimo e
maternal, cura-nos de toda a doença espiritual.
Torna-nos capazes de contemplar a bondade de
Teu coração maternal e que nos convertamos à
chama de Teu Coração. Amém.”

(Nossa Senhora ensinou estas consagrações

à Jelena Vasilj em 1983)
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