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A PA R I Ç Õ E S  D E  N O S S A  S E N H O R A

RainhadaPaz
Nº 172

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

ANUN CIAN DO 
MED JU GOR JE 

33 ANOS DE 
APARIÇÕES DIÁRIAS 
DA RAINHA DA PAZ
EM MEDJUGORJE !

“Desejo uma festa no DIA 25 DE JUNHO, 
aniversário da Minha primeira aparição. 

Preparem-se, pela oração, para o aniversário 
das aparições.” 

(Pedido de Nossa Senhora em abril de 1982)

DIA 25 DE JUNHO
TERÇO - No adro da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, às 18h.

SANTA MISSA - Na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, às 19h.

Leve uma flor para saudar Nossa Senhora.

DIA 21 DE JUNHO 

RETIRO
Em preparação para a FESTA DA

RANHA DA PAZ, no Salão Paroquial da

Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem –

Rua Sergipe, 175. 

Início às 8h e término às 17h   

Pregador: PE. GILSON. Não há custo.

“Queridos filhos” da Rainha da Paz, venham comemorar, com muita alegria e gratidão, essa data tão importante para
todos nós. Certamente, Nossa Senhora ficará feliz com sua presença.

Queridos filhos:

Eu os convido novamente: iniciem a luta contra o pecado como nos primeiros

dias. Vão confessar-se e decidam-se pela santidade.

O amor de Deus será derramado no mundo por meio  de vocês. A paz reinará

em seus corações e a bênção de Deus irá preenchê-los.

Eu estou com vocês e intercedo por todos diante de Meu Filho Jesus.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

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

Medjugorje, 25 de março de 2014

Queridos filhos:

Vocês veem, escutam e sentem que, nos corações de muitas pessoas, não tem

Deus. Elas não O desejam, porque estão longe da oração e não têm paz. 

Vocês, filhinhos, rezem, vivam os mandamentos de Deus. 

Sejam oração, vocês que, desde o princípio, disseram “SIM” ao Meu chamado.

Testemunhem Deus e a Minha presença. E não se esqueçam, filhinhos, Eu

estou com vocês e amo todos vocês. 

Dia após dia apresento todos ao Meu Filho Jesus.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2014
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NAS PRIMEIRAS TERÇAS-FEIRAS DO MÊS
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ÀS TERÇAS-FEIRAS NO SECRETARIADO RAINHA 
DA PAZ - 14:00 SANTA MISSA  

Celebrante: PE. GILSON -  Após, GRUPO DE ORAÇÃO

MENSAGEM–18/03/2014
Queridos filhos:

Como Mãe desejo servir-lhes de ajuda. Desejo ajudar-lhes, através do Meu amor

materno, a abrirem seus corações e colocarem nele o Meu Filho em primeiro lugar.

Desejo que, através de suas orações e de seu amor para com Meu Filho, a luz de

Deus brilhe em vocês e a Sua misericórdia os preencha.

Desejo que, assim, afastem-se as trevas e a sombra da morte que pretendem  en-

volvê-los e seduzi-los. Desejo que sintam a alegria da bênção da promessa de Deus.

Vocês, filhos do homem, vocês são filhos de Deus, vocês são Meus filhos.

Por isso, filhos Meus, sigam pelo caminho que Meu amor os conduz e lhes ensina a

humildade, a sabedoria e a encontrar o caminho ao Pai Celeste.

Rezem juntamente Comigo por aqueles que não Me aceitam e não Me seguem;

aqueles que, devido à dureza de seus corações, não podem encontrar a alegria da

humildade, da devoção, da paz e do amor – a alegria do Meu Filho.

Rezem para que seus pastores, com suas mãos abençoadas, deem sempre a vocês

a felicidade da bênção de Deus.

Obrigada.

- Nossa Senhora reza com Mirjana todo dia 02, pelos que
ainda não conheceram o amor de Deus -

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da IGREJA. Às 19 horas, SANTAMISSA celebrada
pelo PE.GILSON.  BênçãodoSantíssimoSacramento.Oraçãodecura.

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

MISSA NOS DIAS 25 NA IGREJA 
NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM 

Medjugorje, 2 de abril de 2014 

Queridos filhos:

Com  amor materno, Eu desejo ajudá-

los para que sua vida de oração e peni-

tência seja um esforço sincero de apro-

ximação do Meu Filho e da Sua luz divi-

na, e para que saibam como se afasta-

rem do pecado.

Cada oração, cada missa e cada jejum

sejam um esforço de aproximação do

Meu Filho, uma lembrança de sua glória

e um refúgio de todo pecado. Esse é o

caminho para uma união renovada en-

tre o bom Pai e Seus filhos.

Portanto, Meus queridos filhos, com o

coração aberto e cheio de amor, invo-

quem o nome do Pai Celeste, para que

Ele os ilumine com o Espírito Santo.

Através do Espírito Santo,vocês se tor-

narão uma fonte do Amor de Deus.

Todos aqueles que não conhecem o

Meu Filho, todos aqueles sedentos de

amor e paz do Meu Filho, beberão des-

sa fonte. Obrigada.

Rezem por seus pastores. Eu rezo por

eles e desejo que sempre sintam a bên-

ção das Minhas mãos maternas e o au-

xilio do Meu materno coração.

Queridos filhos:

Venho a vocês como mãe e desejo que

em Mim, como em uma mãe, vocês en-

contrem sua morada, consolação e re-

pouso.

Por isso, Meus filhos, apóstolos do Meu

amor, rezem! Rezem com humilde devo-

ção, obediência e total confiança no Pai

Celeste.

Tenham confiança como também Eu

confiei, quando Me foi dito que Eu traria

a bênção da promessa.

Que saia sempre dos seus lábios, vin-

do do coração, um “Seja feita a Tua

vontade”.

Portanto, confiem e rezem para que Eu

possa interceder por vocês diante do Se-

nhor, a fim que Ele lhes dê a Bênção Ce-

leste e os encha com o Espírito Santo.

Então, vocês poderão ajudar  todos

aqueles que não conhecem o Senhor.

Vocês, apóstolos do Meu amor, os aju-

darão a chamá-Lo de “Pai” com toda

confiança.

Rezem pelos seus pastores e confiem

em suas mãos abençoadas.

Eu lhes agradeço.

Medjugorje, 2 de fevereiro de 2014  

Queridos filhos:

Com amor materno, Eu desejo ensinar-lhes a sinceridade, porque desejo que, em

suas ações como Meus apóstolos, vocês sejam corretos, decididos e, acima de tudo,

sinceros.

Desejo que, pela graça de Deus, vocês estejam abertos para a bênção.

Desejo que, através do jejum e da oração, vocês obtenham do Pai Celeste o conheci-

mento do que é natural, Santo e Divino.

Cheios de conhecimento, sob a proteção do Meu Filho e Minha, serão Meus apósto-

los e saberão difundir a Palavra de Deus a todos os que não a conhecem e saberão

superar todos os obstáculos que encontrarem pelo caminho.

Meus filhos, por meio da bênção, a graça de Deus descerá sobre vocês, e  serão ca-

pazes de conservá-la através do jejum, da oração, da purificação e da reconcilia-

ção.Vocês terão a eficiência que Eu busco em vocês.

Rezem pelos seus pastores, para que o raio da graça de Deus ilumine seus caminhos. 

Obrigada.

ATENÇÃO–VAMOS PARTICIPAR!
Às quartas–feiras, às 15:00, ADORAÇÃO ao SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO, na IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM.

EX PE DIEN TE

De14às15horas:ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO NA IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

CONDUZIDA POR PE. GILSON
Nesses dias não haverá Missa, Terço e Grupo de Oração no Secretariado.

A vidente Mirjana Dragicevic-Soldo teve aparições diárias de 24 de junho

de 1981 até 25 de dezembro de 1982. Durante a última aparição diária, Nos-

sa Senhora confiou-lhe o décimo segredo e lhe disse que  teria aparições uma

vez por ano no dia 18 de março. E tem sido assim ao longo desses anos. A apa-

rição teve início às 13:46 e terminou às 13:51, reunindo milhares de peregri-

nos  que rezaram o Rosário.

Queridos filhos:

Rezem, rezem, rezem para que o brilho de sua oração tenha influência sobre

aqueles que vocês encontram.

Coloquem a Sagrada Escritura em um lugar visível em suas famílias e leiam-na,

para que as palavras de paz comecem a fluir em seus corações.

Eu estou rezando com vocês e por vocês, filhinhos, para que dia a dia possam

se tornar ainda mais abertos à vontade de Deus.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

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

Medjugorje, 25 de janeiro de 2014

Mensagens extraordinárias de 

Nossa Senhora Rainha da Paz 

Medjugorje,  2 de março de 2014 
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n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ  -  (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com  
n PRISMAZUL  -  (11) 5572-2697 - prisma.turismo@uol.com.br

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Através dos Sacramentos da iniciação

cristã, o Batismo,aConfirmaçãoeaEuca-
ristia, o homem recebe a vida nova em Cris-
to. Agora, todos sabemos disso. Nós levamos
esta vida “em vasos de barro” (2 Cor 4, 7).
Ainda  estamos sujeitos à tentação, ao sofri-
mento, à morte e, por causa do pecado, po-
demos até mesmo perder a nova vida. Por is-
so, o Senhor Jesus quis que a Igreja conti-
nuasse a sua obra de salvação também atra-
vés dos próprios membros. Ela também nos
oferece o Sacramentodareconciliação e
aquele da Unçãodosenfermos, que podem
ser unidos sob o nome de “Sacramentosda
cura”. O Sacramento da Reconciliação é um
Sacramento de cura. Quando eu vou  me
confessar é para curar-me. Curar a minha al-
ma, curar o coração e algo que fiz e não foi
bom. O ícone bíblico que o exprime melhor,
em sua profunda ligação, é o episódio do per-
dão e da cura do paralítico, quando o Senhor
Jesus se revela ao mesmo tempo médico das
almas e dos corpos (cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-
8; Lc 5,17-26).

O Sacramento da Penitência e da Recon-
ciliação surgem diretamente do mistério pas-
cal. De fato, na própria noite de Páscoa, o
Senhor aparece aos discípulos, fechados no
cenáculo. E, depois de ter dirigido a eles a
saudação “Apazestejaconvosco”, soprou
sobre eles e disse: “RecebeioEspíritoSan-
to.Àquelesaquemperdoardesospeca-
dos,ser-lhes-ãoperdoados” (Jo 20,21-23).
Essa passagem nos revela a dinâmica mais
profunda que está contida nesse Sacramento.
Consideremos, antes de tudo, que  o perdão
dos nossos pecados não é algo que podemos
dar a nós mesmos. Eu não posso dizer: "per-
doo os meus pecados". O perdão se pede. Pe-

de-se a uma outra pessoa. ÉnaCon-
fissãoquepedimosoperdãoaJe-
sus. O perdão não é fruto dos nossos
esforços, mas é um presente, é um
dom do Espírito Santo, que nos en-
che com a misericórdia e a graça que
surgem, incessantemente, do coração
aberto de Cristo crucificado e ressusci-
tado. Em segundo lugar, recorda-nos que,
somente se nos deixamos reconciliar no Se-
nhor Jesus com o Pai e com os irmãos, pode-
mos estar verdadeiramente na paz. E todos
sentimos isso no coração, quando vamos nos
confessar com um peso na alma e um pouco
de tristeza. E, quando recebemos o perdão de
Jesus, ficamos em paz. Com aquela paz da
alma tão bela que somente Jesus pode dar,
somente Ele.
NãobastapedirperdãoaoSenhorna

própriamenteenoprópriocoração,mas
é necessário confessar, humildemente e
comconfiança,osprópriospecadosaomi-
nistrodaIgreja. Na celebração desse Sacra-
mento, o sacerdote não representa somente
Deus, mas toda a comunidade, que se reco-
nhece na fragilidade de cada um de seus
membros, que escuta comovida o seu arre-
pendimento, que se reconcilia com ele, que o
encoraja e o acompanha no caminho de con-
versão e amadurecimento cristão. Alguém
podedizer:eumeconfessosomentecom
Deus.Sim,vocêpodedizeraDeus“per-
doa-me”,edizerosseuspecados,masos
nossospecadossãotambémcontraosir-
mãos,contraaIgreja. “Mas, padre, eu me
envergonho…”. Também a vergonha é boa.
É saudável ter um pouco de vergonha, por-
que envergonhar-se é saudável. 

A vergonha faz bem, porque nos faz mais
humildes, e o sacerdote recebe, com amor e

com ternura, essa confissão e,
em nome de Deus, ele nos
perdoa. Nãotermedoda
Confissão! Alguém,
quando está na fila para
confessar-se,  pode sentir

todas essas coisas e também
a vergonha, mas depois, quan-

do termina a Confissão, sai livre,
grande, belo, perdoado, purificado, feliz.
EisaíobonitodaConfissão!Sejacora-

josoeváàConfissão! Eu gostaria de lhe
perguntar – mas não diga em voz alta, cada
um responda no seu coração – quando foi a
última vez que você se confessou? Cada um
pense… São dois dias, duas semanas, dois
anos, vinte anos, quarenta anos? Cada um fa-
ça as contas, mas cada um diga a si mesmo:
quando foi a última vez que eu me confes-
sei? E se passou tanto tempo, não perder um
dia a mais. Vá, que o sacerdote será bom. É
Jesus ali. E Jesus é o melhor dos sacerdotes.
Jesus o recebe e o recebe com tanto amor!...

Queridos amigos, celebrar o Sacramento
da Reconciliação significa ser envolvido em
um abraço caloroso. É o abraço da infinita
misericórdia do Pai. Recordemos aquela be-
la, bela parábola do filho que foi embora de
sua casa com o seu dinheiro da herança. Gas-
tou todo o dinheiro e depois, quando não ti-
nha mais nada, decidiu voltar para casa. Não
como filho, mas como servo. Tanta culpa ti-
nha em seu coração e tanta vergonha!... A
surpresa foi que, quando começou a falar,a
pedir perdão, o pai não o deixou terminar,
abraçou-o, beijou-o e fez festa. E eu lhes di-
go: toda vez que nós nos confessamos, Deus
nos abraça, Deus faz festa! Vamos adiante
nesse caminho. Que Deus os abençoe!

Fonte: Zenit

MEDJUGORJE E
CROÁCIA

PEREGRINAÇÕES

33º ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES
17 A 30 DE JUNHO DE 2014

MEDJUGORJE,
VIENA E POLÔNIA 

9 A 23 DE SETEMBRO 
DE 2014

Denis Nolan, americano, pai de 8 fi-
lhos,  perguntava-se o que poderia acon-
tecer de mais belo, de mais forte em nos-
so mundo esfacelado, do que essas ter-
nas visitas da Mãe de Deus em Medju-
gorje. A resposta não demorou muito a
lhe ser dada, no decorrer de uma pere-
grinação.

Naquele dia, Denis participa da missa
celebrada à tarde. Ele se coloca entre
duas mulheres croatas que cantam sua fé
e elevam as mãos em direção a Jesus, na
hora da consagração. Denis também le-
vanta os olhos para o altar e eis que umas
ondas começam a sair da hóstia! Elas
vão se propagando devagar por toda a
igreja. É uma irradiação de ondas suces-
sivas. Ondas que nenhuma palavra na
Terra poderia descrever, porém tão reais
que elas vêm chocar-se contra Denis e
chegam a lhe fazer, fisicamente, perder o
equilíbrio. Atingido no coração, seu cor-
po balança sob o choque do amor de Je-
sus. As ondas vão se sucedendo num rit-
mo suave e regular como as do oceano,
quando o tempo está bom.

Depois da missa, Denis faz primeiro,
discretamente, sua pesquisa junto aos
homens de seu grupo:

- Você não notou nada de especial du-
rante a missa?

- Sim, parecia que uma irradiação
saía da hóstia, através de ondas. Até meu
corpo chegou a balançar. Achei que só
eu estava vendo, que Jesus queria me to-
car com sua presença real... mas você
também viu?                                    

Durante os oito dias de sua peregrina-
ção, a experiência se renovou cada vez
que Denis assistia à missa ou rezava
diante do Santíssimo. As ondas enchiam
toda a igreja ou a capela da adoração.
Nada escapava ao seu toque. Naquela
semana, um pequeno grupo de peregri-
nos vivenciou a mesma graça.

Denis tinha recebido a sua resposta e,
na sua alegria, não podia deixar de parti-
lhá-la com todos. Odommaior,ofere-
cidoemMedjugorje,nãosãoasapari-
ções,masaEUCARISTIA!

Ir. Emmanuel

ODOM
MAIORDE

MEDJUGORJE
ÉA

EUCARISTIA

PAPAFRANCISCOEACONFISSÃO

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

A Rainha da Paz agradecerá, por nós, a todos que nos têm ajudado a pagar o alto custo 
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Graças, Mãe! Graças pelo Seu imensurável
amor a nós, Seus filhos! 33 anos de aparições
diárias, para nos ajudar no caminho da conver-
são. Em Medjugorje – as aparições mais longas
da história da humanidade! O mundo globaliza-
do alienou-se de Deus. Outros deuses foram co-
locados no lugar do verdadeiro Deus. E a Se-
nhora nos diz: “Acordem!”.

“Acordem desse sono pesado!”, “Não se es-
queçam de que Eu estou com vocês", “Rezem,
rezem, rezem!”, “Sejam portadores da paz nes-
te mundo sem paz”.

Como filhos queridos, vamos nos preparar,
rezando esta NOVENA, para celebrarmos nos-
so agradecimento no dia 25 de JUNHO, na Igre-
ja Nossa Senhora da Boa Viagem, com muita
alegria, amor e gratidão.

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 lentamente, ab-
sorvendo cada frase e impregnando-se dela. Aco-
lher 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 existência? Tome uma resolução em de-
terminado 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 atra-
vés de Suas mensagens; e nosso progresso espi-
ritual, por menor que seja. Ela é Mãe!
* ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
Nós vos agradecemos, Ó Pai, por nos terdes  da-
do Vosso Filho e Vossa Mãe, a fim de que ne-
nhum daqueles que creem nEles e OS escutam
venha a se perder. Agradecemos por vos preo-
cupardes com cada um de nós e, na Vossa infi-
nita misericórdia, não nos condenardes. Agra-
decemos pela presença de NOSSA SENHORA
RAINHA DA PAZ que, há quase 33 anos, está
diariamente em Medjugorje, a nos ensinar o ca-
minho 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, RAINHA DA PAZ, colo-
camos, em Vosso coração, a INTENÇÃO DES-
TE DIA DA NOVENA e NOSSOS PEDIDOS
PESSOAIS. (Pausa)

Cheios de gratidão, Senhor, nós Vos louva-
mos, bendizemos e damos graças por Vossa in-
finita bondade, misericórdia e amor. Amém.
* Se possível, participar da Santa Missa durante
a NOVENA.
* Purificar-se com uma sincera e humilde Con-
fissão individual.
* Fazer a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS e ao IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA, no dia 25.

1ºDIA-16DEJUNHO
PELAS INTENÇÕES DE NOSSA SENHORA.

"Queridos filhos: Neste tempo, Eu convido
todos vocês a rezarem por Minhas intenções.
Particularmente, filhinhos, rezem por aqueles
que ainda não conhecem o amor de Deus e não
procuram o Deus Salvador. Filhinhos, sejam vo-
cês 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
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 es-
teja com vocês e em vocês, porque Eu sou a Rai-
nha da Paz."

3ºDIA-18DEJUNHO
PELOS VIDENTES, SACERDOTES, TODOS
QUE PERTENCEM À PARÓQUIA DE MED-
JUGORJE E PELOS PEREGRINOS.

("Todos que vivem as mensagens, pertencem
à Paróquia de Medjugorje, disse Pe. SlavkoBar-
baric.")

“Queridos filhos: Hoje Eu os convido a deci-
direm 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 to-
dos vocês sejam o reflexo de Jesus, o qual ilu-
minará este mundo infiel, que caminha nas tre-
vas. 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. Obri-
gada por terem atendido a Meu chamado.”

4ºDIA-19DEJUNHO
PELOS GOVERNANTES E AUTORIDADES
DO NOSSO PAÍS E DO MUNDO INTEIRO.
PARA QUE GOVERNEM COM JUSTIÇA,
DANDO AO POVO CONDIÇÃO E DIGNI-
DADE 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: somente com a oração e o jejum, vocês
podem deter as guerras: as guerras da sua incre-
dulidade 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.”

5ºDIA-20DEJUNHO
PELAS FAMÍLIAS E PARA QUE A HU-

MANIDADE 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 Fi-
lho Jesus. Por isso, queridos filhos, rezem e de-
diquem mais tempo a Jesus. Assim serão capa-
zes 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 filhos, rezem para que a oração
se torne seu alimento diário."

6ºDIA-21DEJUNHO
PELO SECRETARIADO RAINHA DA PAZ,
PELOS CENTROS DIVULGADORES DAS
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E POR
TODOS OS SEUS COLABORADORES.

"Hoje Eu os convido a se abandonarem total-
mente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que pos-
suírem, deem a Deus, a fim de que Ele possa rei-
nar em suas vidas como Rei de tudo. Não te-
nham medo. Eu estou com vocês, inclusive
quando pensam que não existe solução para os
problemas e que satanás é que reina. Eu lhes tra-
go a PAZ. Eu os abençoo com a bênção da ale-
gria, a fim de que Deus seja tudo para vocês. So-
mente assim o Senhor poderá guiá-los, através
de Mim, na profundidade da vida espiritual."

7ºDIA-22DEJUNHO
PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO.

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a
rezarem, todos os dias, pelas almas do purgató-
rio. 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 no-
vos intercessores, que os ajudarão a compreen-
derem que as coisas da terra não são importan-
tes para vocês, que o céu é a meta para a 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
PELOS PROJETOS DE EVANGELIZAÇÃO
DAS DIOCESES DO BRASIL, PELAS CON-
GREGAÇÕES E COMUNIDADES RELI-
GIOSAS, POR TODOS OS 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 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 consegui-
rem 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."

9ºDIA-24DEJUNHO
POR TODOS QUE SOFREM, PELOS DOEN-
TES, PELOS QUE PASSAM FOME, PELOS
DROGADOS, DESEMPREGADOS, INJUS-
TIÇADOS, PRISIONEIROS E DESESPE-
RANÇADOS.

"Queridos filhos: Também hoje estou com
vocês de maneira especial, contemplando e vi-
vendo a Paixão de Jesus em Meu Coração. Fi-
lhinhos, abram seus corações, deem-Me tudo o
que têm dentro deles: as alegrias, as tristezas e
cada sofrimento, mesmo os mais pequeninos,
para que Eu possa oferecê-los a Jesus, a fim de
que Ele, com Seu Amor incomensurável, quei-
me e transforme suas tristezas na alegria da res-
surreição. Eis por que agora Eu os convido, fi-
lhinhos, de maneira particular, a abrirem 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 coroa-
do de espinhos e de nossos pecados. Sabemos
que também hoje rezais por nossa salvação. Je-
sus, lembrai-Vos de nós, quando cairmos em pe-
cado. Fazei com que, por meio de Vosso Santís-
simo Coração, todos nós, seres humanos, nos
amemos. Que desapareça o ódio do seio da hu-
manidade. Mostrai-nos o Vosso amor. Todos
nós Vos amamos e desejamos que Vosso Cora-
ção de Pastor nos proteja de todo pecado. Entrai
em nossos corações, ó Jesus! Batei. Batei à por-
ta de nosso coração. Sede paciente e perseve-
rante. Continuamos ainda fechados porque não
compreendemos a Vossa vontade. Batei conti-
nuamente. Fazei, ó bom Jesus, com que saiba-
mos abrir para Vós nossos corações, pelo me-
nos, quando lembrarmos de Vossa paixão, que
sofrestes por nós. Amém."
CONSAGRAÇÃOAOIMACULADO

CORAÇÃODEMARIA
"Ó Imaculado Coração de Maria, transbor-

dante de bondade, mostrai-nos o Vosso amor
por nós. Que a chama do Vosso coração, ó Ma-
ria, desça sobre todos os povos. Nós Vos ama-
mos imensamente. Imprimi, em nossos cora-
ções, 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, cu-
rai-nos de toda a doença espiritual. Tornai-nos
capazes de contemplar a bondade de Vosso co-
ração maternal e capazes de nos convertermos à
chama de Vosso Coração. Amém.”

(Nossa Senhora ensinou essas

consagrações à Jelena Vasilj, em 1983)
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