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ANUN CIAN DO
MED JU GOR JE 

"Queridos filhos: Convido-os para que, com total confiança e alegria, bendigam o nome do Senhor e pa-
ra que dia a dia agradeçam de coração o Seu grande amor. Meu Filho, através deste amor demonstrado na
Cruz, deu a vocês a possibilidade de tudo ser perdoado. Vocês não devem se envergonhar, se esconder, e por
medo não abrir as portas de seus corações a Meu Filho. Pelo contrário, filhos Meus, reconciliem-se com o
Pai Celestial para que possam amar-se a si mesmos como Meu Filho os ama. Quando amarem a si mesmos,
poderão amar os outros e verão neles o Meu Filho, e reconhecerão a grandeza de seu amor. Vivam na fé!
Meu Filho os prepara, através de Mim, para as obras que Ele deseja realizar por intermédio de vocês, pelas
quais deseja ser glorificado. Deem graças a Ele, especialmente agradeçam-No pelos pastores, mediadores na
sua reconciliação com o Pai Celestial. Eu agradeço a vocês, Meus filhos. Obrigado.”

n 1858 – LOURDES: 1 VIDENTE – 6h n 1917 – FÁTIMA: 3 VIDENTES – 12h n 1981 – MEDJUGORJE: 6 VIDENTES – 18h:40 ATÉ HOJE.

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA - 31 ANOS! 

Aparição anual – 18 de março de 2013 – 
a vidente Mirjana

“Desejo uma festa para a 
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 deve ser celebrado como

FESTA DA RAINHA DA PAZ.”

RETIRO EM PREPARAÇÃO
PARA A FESTA DA RAINHA DA PAZ

Tema: MARIA MESTRA DA FÉ!

Convidamos os devotos de Nossa Senhora para 
participarem da Missa no dia 25 de junho. Será celebrada

na Catedral da Boa Viagem, às 19 horas, em 
agradecimento pelos 32 anos de Sua presença, diária,

em Medjugorje. Traga uma flor para saudar a Rainha da Paz

DIA 22 DE JUNHO – DAS 8 ÀS 17h
SALÃO PAROQUIAL DA CATEDRAL DA BOA VIAGEM
ENTRADA FRANCA PARA OS “FILHOS QUERIDOS” DA RAINHA DA PAZ

Medjugorje, 25 de março de 2013

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2013

Queridos filhos:

Neste tempo de graça, convido-os a tomarem em suas mãos a cruz de
Meu amado Filho Jesus e a meditarem a Sua Paixão e Morte. 

Que os seus sofrimentos estejam unidos ao Seu sofrimento, e o amor
vencerá, pois Ele que é o amor, entregou-se a si mesmo por amor para
salvar cada um de vocês.

Rezem, rezem, rezem até que o amor e a paz reinem em seus corações.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGEMDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

Queridos filhos: 

Hoje novamente convido vocês à oração. 

O pecado os atrai para as coisas terrenas e Eu vim para conduzi-los à
santidade e  às coisas de Deus; vocês combatem e gastam suas ener-
gias na luta entre o bem e o mal que estão dentro de vocês. 

Por isso filhinhos, rezem, rezem, rezem até que a oração se torne felici-
dade e suas vidas serão um caminho simples em direção a DEUS. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.
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Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

De 14 às 15 horas: ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO NA CATEDRAL DA BOA VIAGEM

CONDUZIDA POR PE. GILSON

Nesses dias não haverá Missa, Terço e Grupo de Oração no Secretariado.

NASPRIMEIRASTERÇAS-FEIRASDOMÊS

Queridos filhos:

Eu estou chamando vocês para serem um com o Meu

Filho em espírito. Estou chamando vocês, através da

oração e da Santa Missa, quando Meu Filho se une

com vocês de maneira especial, para tentarem ser co-

mo Ele, para que, como Ele, vocês possam estar sem-

pre prontos para realizar a vontade de Deus e  não pro-

curar satisfazer a própria vontade. Meus filhos, é de

acordo com a vontade de Deus o que vocês são e pa-

ra que vocês existem;  sem a vontade de Deus vocês

não são nada. 

Eu como Mãe, peço a vocês para falarem sobre a gló-

ria de Deus com suas vidas, pois assim também glori-

ficarão a si mesmos, de acordo com Sua vontade. 

Demonstrem a todos amor e humildade ao próximo.

Através da humildade e amor, Meu Filho salvou vocês

e abriu-lhes o caminho ao Pai Celeste. 

Eu peço a vocês para que abram o caminho para o Pai

Celeste, para todos aqueles que não chegaram a co-

nhecê-Lo, e que não abriram seus corações a Seu

amor. Com suas vidas abram o caminho a todos  que

andam buscando a verdade. 

Meus filhos, sejam Meus apóstolos para que não vivam

em vão. Não se esqueçam de que chegarão diante do

Pai Celeste e contar-Lhe-ão sobre vocês mesmos.

Estejam prontos! 

Mais uma vez, Eu estou avisando, rezem por aqueles a

quem o Meu Filho chamou, cujas mãos abençoou e

deu a vocês como um presente.  Rezem, rezem, re-

zem pelos seus pastores. 

Obrigada.

EX PE DIEN TE
Responsável pela publicação: Secretariado
Rainha da Paz. Endereço: R. Espírito Santo,
1059  S/303 e 304 – Belo Horizonte / MG. CEP:
30160-922. Telefax (31) 3273-8654. rainhada-
pazbh@hotmail.com – Diagramação: Claúdia
Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

Medjugorje, 02 de março de 2013

Queridos filhos:

De novo os convido, maternalmente, não

sejam duros de coração! Não fechem os

olhos para as advertências que, por amor,

o Pai Celeste lhes envia. 

Vocês O amam acima de tudo? Vocês se

arrependem por terem frequentemente

esquecido que o Pai Celeste, pelo Seu

grande amor, enviou o Seu Filho a fim de

que nos redimisse pela cruz? Vocês se

arrependem de ainda não terem acolhido

a mensagem? 

Meus filhos, não se oponham ao amor do

Meu Filho. Não se oponham à esperança

e à paz. Com as suas orações e os seus

jejuns, o Meu Filho irá dissipar, com a Sua

Cruz, as trevas que querem cercá-los e
apossar-se de vocês. Ele lhes dará a

força para  uma vida nova. Vivendo-a de

acordo com o Meu Filho, vocês serão

benção e esperança para todos os peca-

dores que vagueiam nas trevas do peca-

do. 

Meus filhos, sejam vigilantes! Eu, como

Mãe, vigio com vocês. Eu rezo e vigio es-

pecialmente por aqueles a quem Meu Fi-

lho chamou a serem portadores de luz e

de esperança para vocês: pelos seus sa-

cerdotes. 

Agradeço-lhes.

GRUPODEORAÇÃO:ÀS QUARTAS-FEIRAS ÀS 16h  
MEDITAÇÃO SOBRE AS MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ

ÀSTERÇAS-FEIRASNOSECRETARIADO
RAINHADAPAZ-14:00 SANTA MISSA  

Celebrante: PE. GILSON - Após, GRUPO DE ORAÇÃO

«Mas vós lutais e gastais as vossas energias no combate en-
tre o bem e o mal que existem dentro de vós». «Queremos fazer
a nossa vontade ou seguir Deus? Satisfazer o interesse individual
ou alcançar o que realmente é bem?», perguntava Bento XVI. 

Estamos sempre diante dessa encruzilhada…
Somos templos de Deus. A vida, a verdade, a fonte da alegria e

da paz habitam em nós. Por que, então, procurar a felicidade fora
de nós? Hoje em dia, muitas pessoas andam estressadas: os que
trabalham e os que estudam, os reformados (aposentados, inati-
vos), os que estão desempregados, todos estressados! Por quê? A
razão não está nessa luta que travamos contra Deus? Nessa luta
entre Aquele que nos habita e o diabo que nos seduz?

Deus querendo que nos abandonemos confiadamente a Ele, e
nós querendo instrumentalizá-Lo na realização dos nossos proje-
tos pessoais. Deus sempre a dizer-nos “Sem Mim nada podeis fa-
zer”, e nós com a pretensão de tudo fazer apoiados unicamente
nas nossas forças. Deus querendo ser o primeiro na nossa vida, e
nós a remetê-Lo para trás, para trás da família, do trabalho, da di-
versão. Deus fazendo ver que só salva a vida quem a perde, e nós
agarrarmos sofregamente a esta vida, como se estivesse na nossa
mão acrescentar-lhe um minuto que seja. Nesse combate gastamos
nossas energias.

A arma eficaz é a comunhão de Vida com Ele, que saiu vence-
dor. “Filhinhos rezai, rezai, rezai!” A Mãe, na Sua solicitude ma-
terna, aponta-nos a arma eficaz para esse combate. Bento XVI
também escreveu este ano: “A existência cristã consiste num con-
tínuo subir ao monte do encontro com Deus e depois voltar a des-
cer, trazendo o amor e a força que daí derivam, para servir os nos-
sos irmãos e irmãs com o próprio amor de Deus.”

O combate é inevitável, e o tentador é astuto. Cai por terra, ven-
cido, quem tiver a pretensão de o travar apoiado nas suas próprias
forças. Subindo o monte do encontro com Deus, Cristo vencerá
em nós, e a nossa vida tornar-se-á um caminho simples em di-
reção a Deus. É promessa da Mãe!

Do texto do Padre Armando Duarte

QUEREMOS FAZER A
NOSSA VONTADE OU

SEGUIR DEUS?
Medjugorje, 2 de abril de 2013

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

n CHEQUE CRUZADO E NOMINAL ao SECRETARIADO RAINHA
DA PAZ - 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.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

AJUDE-NOSAPAGARESTE
BOLETIMDARAINHADAPAZ

PRISMAZUL VIAGENS E TURISMO: (11) 5572-2697
prisma.turismo@uol.com.br

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

PEREGRINAÇÃO
MEDJUGORJE ECROÁCIA

32 ANOS DAS APARIÇÕES DA 
RAINHA DA PAZ

19 A 30 DE JUNHO DE 2013

DIRETOR ESPIRITUAL- PE. ELIAS FLORIANO DOS SANTOS

GUIA- MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da
Catedral. Às 19 horas, SANTA MISSA
celebrada pelo PE. GILSON. Bênção do 

Santíssimo Sacramento. Oração de cura.
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.

MISSANOSDIAS25
NACATEDRALDA

BOAVIAGEM
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Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je

Medjugorje está longe de ser desconhecida
do Papa Francisco! 

Frei Jozo, pároco de Medjugorje, no início
das Aparições, durante sua visita à Argentina,
no final de 1990, esteve longo tempo com o Ar-
cebispo Bergoglio. “Passamos muito tempo
juntos e conversamos sobre tudo. Ele se mos-
trou interessado. Rezamos juntos e, no final,
me pediu uma bênção. Eu toquei aquele bom
homem. Ele é uma boa escolha para uma Igre-
ja que está ficando melhor, e não há pessoa me-
lhor do que Francisco para reconstruir a Igreja.
O Papa Francisco é um dom para a Igreja, e é
fruto da graça neste momento. Ele  tem a cora-
gem de falar sobre as nossas falhas”, frei Jozo
disse ao croata Slobodna Dalmacija.

Frei Danko, no ano passado, foi acolhido
pelo Cardeal Bergoglio para realizar sua mis-
são na Argentina.

Em março deste ano de 2013, o Cardeal Ber-

goglio, poucos dias
antes de sua partida
para Roma, para
participar do Con-
clave, autorizou ao
vidente Ivan Dra-
gicevic ter a apari-
ção de Nossa Se-
nhora, publicamen-
te, para 10.000 pes-
soas, entre outras
ocasiões.

O primeiro ges-
to de Francisco
como Papa, foi ir à
Basílica de Santa Maria Maior, levando um
buquê de flores para Nossa Senhora. Aí está
um homem que, como Maria, em Caná, vê,
sente e sabe para onde ir.

"Precisamos de pessoas assim, profunda-

mente enraizadas na oração. Ele tem um ro-
sário em sua mão e se apóia no Evangelho.
Esta é a chave que abre todas as portas fe-
chadas, e o Papa está nos mostrando o ca-
minho."

PAPA FRANCISCO E MEDJUGORJE

Marija gosta de contar esta história que
provocou uma mudança radical para toda a
aldeia de Medjugorje.

Estamos em agosto de 1981, um verão
quente em todos os sentidos, já que a caní-
cula se soma à efervescência que toma con-
ta dos cérebros dos milicianos comunistas.
Pois não é que “fogos” acendem-se na coli-
na das aparições e desaparecem logo que se
chega perto deles, sem deixar traços... E os
videntes dizem que são “fogos sobrenatu-
rais”, sinais dados pela Rainha da Paz! Mas
onde eles querem chegar? E o cruzeiro do
Krizevac, que todo mundo viu girar, ficar
iluminado, também desaparecer e no seu
lugar um grande fogaréu! Toda a aldeia só
fala nisso... E os milicianos pensam: “Com
que cara ficamos nós, os comunistas, com
essa bomba que está estourando na nossa
mão?!” 

- A sua Senhora - dizem eles aos viden-
tes -, é conosco que ela quer brigar! Ela
quer nos destruir!

- Apesar de ateus, eles estão certos pen-
sa o padre Joko, sem nada dizer (mais tar-
de, ele vai compensar este silêncio). É exa-
tamente isso: a Rainha da Paz veio liber-
tar nosso povo do jugo comunista. Ela ou-
viu nossas orações e tem um plano para
destruir o império da mentira e devolver a
Deus os seus cativos. Não tremeram tam-
bém os demônios, quando Jesus veio?
"Que queres de nós, Jesus de Nazaré, você
veio para nos perder?" Sim, os comunistas
entenderam muito bem, a nossa Rainha da
Paz é mais forte que eles...

De qualquer maneira, ninguém conse-
gue fazer calar os videntes.  Apesar de te-
rem recebido a ordem formal de declarar
que não tinham visto nada, que tinham
mentido de A a Z e de ficarem, daí em dian-
te, de boca fechada, de nada adiantou! Vic-
ka é a mais terrível. Intimada a permanecer
na sua casa e a se fazer esquecer, ela sobe
no seu telhado para proclamar as últimas
mensagens da Rainha da Paz, no nível de
decibéis que todos conhecem: não precisa
de alto-falantes! Por nada no mundo ela se
furtaria à missão que Nossa Senhora lhe
confiou, e aos cinco outros: "Digam ao po-

vo que...”
Os milicianos que guardam sua casa não

aguentam mais. Deve-se acrescentar que
alguns deles se convertem, ao ouvirem a
voz de sua Mãe que traspassa o seu coração
mal blindado... Mas esses são logo "deslo-
cados" e enviados para bem longe, para Za-
greb, Sarajevo ou... para a prisão!

Como os videntes não se calam, os mili-
cianos decidem proibir o povo a subir o
morro. Cordões de isolamento são coloca-
dos ao pé do Podbrdo, de maneira que as
multidões não poderão mais chegar lá em
cima, aos milhares, para a aparição cotidia-
na.

Mas a Rainha da Paz é uma "Virgem
prudente", ela havia previsto essa decisão e
organizou-se em função de seus filhos.

- Amanhã diz Ela aos videntes - vou apa-
recer no campo de Gumno. Digam ao povo
da aldeia que acompanhe vocês até lá.

O sol de agosto ainda está bem alto no

céu, quando, por volta das 18h40, a Rai-
nha da Paz aparece a seus filhos.

- Hoje, diz-lhes, todos os que quiserem,
podem vir Me tocar.

- Mas, respondem os videntes, como as
pessoas podem vir tocar a Senhora, se elas
não A veem? Só nós A vemos.

- Vão buscá-los e tragam-os vocês mes-
mos até Mim. Eles vão poder Me tocar.

É uma novidade... os videntes, pasmos,
obedecem. Explicam ao povo o presente
que a Rainha da Paz lhes propõe e aju-
dam, um a um, a aproximar-se dEla.

Espantados, maravilhados e guiados pe-
los videntes, os aldeães colocam as mãos
no ombro da Virgem, na Sua cabeça, no
Seu véu ou nos Seus braços... Cada um sen-
te sua presença inteiramente real sem, to-
davia, vê-La ou ouvi-La. Alguns chegam a
sentir calor no contato, outros frio, outros
ainda algo como uma corrente elétrica in-
definível. É uma emoção forte, inesquecí-
vel!

Enquanto se desenrola essa cena incrí-
vel, os videntes notam que manchas come-
çam a aparecer no vestido da Santa Virgem.
Aos poucos, as manchas se ampliam, de

maneira que o vestido torna-se verdadeira-
mente sujo... E uma grande tristeza enco-
bre o rosto de Nossa Senhora.

Parem! Algo está errado! Os videntes fi-
cam confusos...

- Nossa Senhora! O seu vestido está to-
do sujo!

- São os pecados dos que Me tocam, res-
ponde Ela humildemente!

Como todas as crianças, os videntes são
radicais. Além do que, são croatas e ena-
morados de sua Rainha. As coisas de Deus
são santas, nem pensar em sujá-las...

- Parem de tocar em Nossa Senhora, gri-
tam para o povo, parem!

Foi quando Ela falou-lhes muito seria-
mente da confissão, da necessidade da con-
fissão para cada um. "Não há ninguém
na terra que não tenha necessidade de
confessar-se pelo menos uma vez por
mês", explicou-lhes.

Um homem exclama:
- Vamos todos confessar-nos para purifi-

car-nos!
Naquela noite, uma multidão de pessoas

correram à paróquia, uma multidão tão
grande que o Frei Jozo não sabia mais o
que fazer. Teve de apelar para seus confra-
des das aldeias vizinhas para atender aos
pedidos de confissão. E a misericórdia fluiu
em abundância... A Rainha da Paz, brilhan-
do em sua simplicidade, soube tocar os co-
rações de seus filhos mais profundamente
que qualquer discurso.

Desde aquele dia, Medjugorje se enche
de pecadores que procuram o perdão, dan-
do à aldeia um nome merecido: Medjugor-
je o confessionário do mundo!

ESTA NOITE, ELES PODEM ME TOCAR...

No dia 8 deste mês de
abril, Vicka retornou a Ro-
ma, por 10 dias, pela quarta
vez, para se submeter a exa-
mes, devido a problemas nas
costas, quando será decidida
a necessidade ou não de ci-
rurgia.

Vamos rezar, todos, para
que nossa querida Vicka re-
torne para sua família e os
peregrinos ainda mais forte e
saudável.

VEJAOSITEOFICIALDEMEDJUGORJEEMPORTUGUÊS:WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR
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Graças, Mãe! Graças pelo Seu imensurável amor a nós Seus filhos! 32 anos de
aparições diárias, em Medjugorje – as mais longas da história da humanidade –
para nos ajudar no caminho da conversão. O mundo globalizado alienou-se de
Deus. Outros deuses foram colocados no lugar do verdadeiro 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”.

Como filhos queridos vamos nos preparar, com esta NOVENA, para celebrar
nosso agradecimento no dia 25 de JUNHO, na Catedral da Boa Viagem, com mui-
ta alegria e amor.

NOVENA EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DO 32º ANIVERSÁRIO DAS
APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, EM MEDJUGORJE

NOVENA
* Durante os dias da NOVENA, rezar o TER-

ÇO, e se possível, o Rosário.
* Ler e meditar um pequeno trecho do EVAN-

GELHO DE MATEUS, 5, 6 ou 7.
* LER A MENSAGEM DO DIA lentamen-

te, 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 e nosso progresso espiritual,
por menor que seja. Ela é Mãe!

* ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
"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
venham a se perder. Agradecemos por vos preo-
cupardes com cada um de nós e, na Vossa infini-
ta misericórdia, não nos condenardes. Agradece-
mos pela presença de NOSSA SENHORA RAI-
NHA DA PAZ, que há quase 32 anos está diaria-
mente em Medjugorje, a nos ensinar o caminho
da conversão, da oração, do amor e da paz. Se-
nhor, sois a única fonte da vida, o único que po-
de saciar nossa sede de amor. Pelas mãos mater-
nas de MARIA, RAINHA DA PAZ, colocamos
em Vosso coração a INTENÇÃO DESTE DIA
DA NOVENA e NOSSOS PEDIDOS PES-
SOAIS. (Pausa) 

Cheios de gratidão, Senhor, nós Vos louva-
mos, bendizemos e damos graças por Vossa infi-
nita bondade, misericórdia e amor. Amém".

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

* Purificar-se com uma sincera e humilde
Confissão individual.

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

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

"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."

2º DIA- 17 DE JUNHO
PELA IGREJA, PELO SANTO PADRE O PA-
PA FRANCISCO, POR TODOS OS BISPOS,

SACERDOTES, RELIGIOSOS, SEMINA-
RISTAS 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 so-
bre os erros e tentações com a Minha graça. Eu
ensinarei a vocês 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, SACERDOTES, TO-
DOS QUE PERTENCEM À PARÓQUIA DE
MEDJUGORJE E PELOS PEREGRINOS. 

("Todos que vivem as mensagens, pertencem
à Paróquia de Medjugorje, disse Pe. Slavko
Barbaric")

“Queridos filhos: Hoje Eu os convido a deci-
dir se desejam viver as mensagens que Eu lhes
estou dando. Desejo que vocês vivam e transmi-
tam com empenho as mensagens. De modo parti-
cular, queridos filhos, desejo que todos vocês se-
jam o reflexo de Jesus, que iluminará este mundo
infiel, que caminha nas trevas. Desejo que vocês
sejam luz para todos e que testemunhem 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. Obrigada por terem atendido a
Meu chamado.”

4º DIA- 19 DE JUNHO
PELOS GOVERNANTES E AUTORIDA-
DES DO NOSSO PAÍS E DO MUNDO IN-
TEIRO, PARA QUE GOVERNEM COM
JUSTIÇA, DANDO AO POVO CONDIÇÃO
E DIGNADE DE SOBREVIVÊNCIA.

"Queridos filhos: Hoje os convido a renova-
rem 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 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 aproximem-se de
Deus e coloquem-No em primeiro lugar em sua
vida.”

5º DIA- 20 DE JUNHO
PELAS FAMÍLIAS E PARA QUE A HUMA-
NIDADE SE VOLTE PARA DEUS.

"Queridos filhos: Hoje peço-lhes que reno-
vem a oração em suas famílias, a fim de que ca-
da família se converta em alegria para Meu Filho
Jesus. Por isso, queridos filhos, rezem e dedi-
quem mais tempo a Jesus e assim serão capazes
de aceitar tudo: as doenças e as cruzes, até mes-

mo as mais pesadas. Eu estou com vocês e dese-
jo acolhê-los em Meu Coração e protegê-los. Vo-
cês, porém, ainda não se decidiram. Por isso, que-
ridos filhos, peço-lhes que rezem para que, atra-
vés da oração, permitam-Me ajudá-los. Meus
queridos filhos, rezem para que a oração se torne
seu alimento diário."

6º DIA- 21 DE JUNHO
PELO SECRETARIADO RAINHA DA PAZ,
CENTROS DIVULGADORES DAS MEN-
SAGENS DE NOSSA SENHORA E TODOS
SEUS COLABORADORES.

"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
pensam 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
Senhor poderá guiá-los, através de Mim, na pro-
fundidade da vida espiritual."

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

"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 a qual devem encami-
nhar-se. Por isso, queridos filhos, rezem sem ces-
sar, a fim de que possam ajudar a si mesmos e
também aos outros, para os quais as orações al-
cançarão a alegria."

8º DIA- 23 DE JUNHO
PELOS PROJETOS DE EVANGELIZAÇÃO
DAS ARQUIDIOCESES DO BRASIL. PE-
LAS CONGREGAÇÕES E COMUNIDA-
DES RELIGIOSAS. POR TODOS OS GRU-
POS DE ORAÇÃO, MOVIMENTOS, ASSO-
CIAÇÕES E PASTORAIS.

"O convite que faço para vocês viverem as
mensagens que lhes dou é cotidiano; de modo
especial, filhinhos, desejaria aproximá-los mais
do Coração de Jesus. Por esse motivo, filhinhos,
hoje Eu os convido à oração dirigida a Meu que-
rido Filho Jesus, a fim de que seus corações se-
jam dEle. Convido-os ainda a se consagrarem a
Meu Coração Imaculado. Desejo que se consa-
grem não só pessoalmente, mas também como
família e paróquia, de tal modo que todos ve-
nham 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 aproximem-se de Meu coração
materno com contínua oração."

9º DIA- 24 DE JUNHO
POR TODOS QUE SOFREM, PELOS
DOENTES, PELOS QUE PASSAM FOME,
PELOS DROGADOS, DESEMPREGADOS,
INJUSTIÇADOS, PRISIONEIROS E DE-
SESPERANÇADOS.

"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
porque agora Eu os convido, filhinhos, de manei-
ra particular, a abrir seus corações 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 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. Se-
de paciente e perseverante. Continuamos ainda
fechados porque não compreendemos a Vossa
vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Je-
sus, que saibamos abrir para Vós nossos cora-
ções, pelo menos quando lembrarmos de Vossa
paixão, que sofrestes por nós. Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA

"Ó Imaculado Coração de Maria, transbordan-
te de bondade, mostra-nos o Vosso amor por nós.
Que a chama do Vosso coração, ó Maria, desça
sobre todos os povos. Nós Vos amamos imensa-
mente. Imprime em nossos corações um verda-
deiro amor. Que nosso coração suspire por Vós.
Ó Maria, doce e humilde de coração, lembra de
nós quando pecamos. Vós sabes que nós, os ho-
mens, somos pecadores. Pelo Vosso coração San-
tíssimo e materno, cura-nos de toda a doença es-
piritual. Torna-nos capazes de contemplar a bon-
dade de Vosso coração maternal e que nos con-
vertamos à chama de Teu Coração. Amém.”

(Nossa Senhora ensinou estas consagrações

à Jelena Vasilj em 1983)
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