
SE CRE TA RIA DO RAI NHA DA PAZ – Av.  Álvares Cabral ,  344,  S/609 – Centro – 30170-911 – Be lo Ho r i  zon te/MG – Te le fax:  (31)3273-8654 – e-  mai l :  ra i  nha da pazbh@hot mai l .com

Rai nha da Paz
Nº 175

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 

Queridos filhos:
Também hoje os convido a viverem sua vocação em
oração. 
Nunca antes como agora, Satanás deseja, com seu
vento contagioso de ódio e agitação, sufocar o homem
e sua alma.
Muitos corações não têm felicidade porque não têm
Deus e nem oração. 
O ódio e a guerra crescem dia a dia. 
Convido-os, filhinhos, a iniciarem novamente, com 
entusiasmo, o caminho da santidade e do amor, pois 
foi por isso que Eu vim no meio de vocês. Sejamos 
juntos  amor e perdão por todos aqueles que 
conhecem e desejam amar apenas com amor 
humano e não com o incomensurável amor divino, ao
qual Deus os chama. 
Filhinhos, que a esperança em um melhor amanhã 
esteja sempre em seus corações. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de janeiro de 2015

Medjugorje, 25 de dezembro de 2014

Queridos filhos:
Hoje, de uma maneira especial, convido vocês à oração.
Rezem, filhinhos, para que possam compreender quem
são e para onde devem ir.
Sejam portadores da Boa Nova e pessoas de 
esperança.
Sejam amor para todos aqueles que não têm amor.
Filhinhos, vocês tudo serão e conseguirão somente se
rezarem e estiverem abertos à vontade de Deus: 
o Deus que deseja conduzí-los para a vida eterna.
Eu estou com vocês e intercedo por todos vocês, dia
após dia, diante de Meu Filho Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de novembro de 2014

A partir de 15 de março, o SECRETARIADO RAINHA DA PAZ funcionará em NOVO ENDERÊÇO: 
AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 344 / SALA 609 – CENTRO – CEP 30170-911 – TELEFAX: (31) 3273-8654

email: rainhadapazbh@hotmail.com

MEN SA GENS DE 

NOS SA SE NHO RA 

RAI NHA DA PAZ

Queridos filhos:
Rezem pelas Minhas intenções, pois satanás deseja 
destruir Meu plano que tenho aqui, e roubar-lhes a paz.
Por isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem para que
Deus, através de cada um de vocês, possa atuar.
Que seus corações estejam abertos à vontade de
Deus.
Eu  os amo e os abençoo com  Minha bênção materna.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

SEJAM LUZ E MÃOS ESTENDIDAS
PARA ESTE MUNDO QUE NÃO CRÊ

Queridos filhos:

Neste tempo de graça, Eu convido todos

vocês: "Rezem mais e falem menos."

Na oração, busquem a vontade de Deus 

e vivam-na segundo os mandamentos 

pelos quais Deus os chama. Eu estou com

vocês e rezo com vocês.

Obrigada por terem atendido ao 

Meu chamado.

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2015

Todo homem busca a felicidade. Todo homem procu-
ra a felicidade e a alegria. Bons e maus se comportam da
mesma maneira. No livro CONFISSÕES, Santo Agosti-
nho diz: "Se todos aspiramos à felicidade é porque, de
um modo misterioso, já a conhecemos. Realmente, se
não a tivéssemos experimentado, se não tivéssemos sido
criados para ser felizes, não a desejaríamos."

O homem que bate à porta da Igreja buscando a Deus
e, às vezes, o faz até com violência e ira, faz isso porque,
no seu íntimo, procura a paz e quer ser feliz.

De modo particular, os jovens que a procuram têm
consciência de que o mundo que os cerca está inquieto. A

dor e a insegurança sufocam todos. Elas estão nas nações
e nas famílias.

Muitos pais dão a seus filhos brinquedos e televisão
que os incitam à agressão, enquanto que a alma deles al-
meja o verdadeiro alimento. Não é possível enganar a al-
ma com objetos e falsos divertimentos. Se não a alimen-
tamos com DEUS, através da Sua Palavra, ela responde
com o vazio e a agressividade contra tudo e todos. É in-
dispensável reconhecer esses sinais e reaprender que a
felicidade é DEUS. 

É inútil maldizer as trevas deste mundo, mas é preciso
Continua na página 2
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Medjugorje, 02 de fevereiro de 2015

Queridos filhos:  

Eis-Me aqui no meio de vocês.  Estou

olhando para vocês, estou sorrindo para

vocês e os amo de um modo que somente

uma Mãe pode amar.

Através do Espírito Santo que vem pela

Minha pureza, Eu vejo os seus corações e

os ofereço ao Meu Filho.

Há um longo tempo venho pedindo a vo-

cês para serem Meus apóstolos, para reza-

rem por aqueles que ainda não conhecem

o amor de Deus.

Eu estou pedindo orações feitas com

amor, oração que realiza obras e sacrifícios.

Não percam tempo pensando se vocês

são dignos de serem Meus apóstolos. O

Pai Celestial vai julgar todos. E vocês O

amem e O escutem.

Eu sei que tudo isso os confunde, até

mesmo a Minha longa permanência entre

vocês, mas aceitem isso com alegria. E re-

zem para que vocês possam compreender

que são dignos de trabalhar para o Céu.

Meu amor está sobre vocês.

Rezem para que o Meu amor possa ven-

cer em todos os corações, porque esse é o

amor que perdoa, doa e nunca acaba.

Obrigada.

Medjugorje, 2 de janeiro de 2015

Queridos filhos:

Estou aqui, entre vocês, como uma mãe

que deseja ajudá-los a conhecer a Verda-

de. Enquanto Eu vivi a sua vida na terra, Eu

tinha o conhecimento da Verdade, que é

por si só, um pedaço do Céu na terra. É por

isso que Eu desejo o mesmo para vocês,

Meus filhos.

O Pai Celestial deseja corações puros,

cheios do conhecimento da Verdade. Ele

deseja que vocês amem todos aqueles que

encontrarem, porque Eu também amo o

Meu Filho em todos vocês. 

Esse é o princípio do conhecimento da

Verdade. Muitas falsas Verdades estão

sendo oferecidas a vocês. Vocês vão supe-

rá-las com um coração purificado pelo je-

jum, pela oração, pela penitência e pelo

Evangelho. Essa é a única Verdade, e é a

Verdade que Meu Filho lhes deixou.

Vocês não precisam examiná-la muito.

O que se pede a vocês, como Eu também

o fiz, é amar e doar. 

Meus filhos, se vocês amam, seu cora-

ção será um lar para o Meu Filho e para

Mim, e as palavras de Meu Filho serão a

luz que os guiará em sua vida.

Eu vou contar com vocês, apóstolos do

amor, para ajudar todos os Meus filhos a

conhecerem a Verdade. 

Meus filhos, Eu sempre tenho rezado

pela Igreja do Meu Filho e, por isso, Eu tam-

bém peço o mesmo a vocês. Rezem para

que os seus pastores possam resplandecer

com o amor do Meu Filho. 

Obrigada.

Medjugorje,  2 de dezembro de 2014

Queridos filhos:

Lembrem-se: Eu estou dizendo a vo-

cês que o amor vencerá.

Eu sei que muitos de vocês estão per-

dendo a esperança porque, ao seu redor,

veem sofrimento, dor, ciúme, inveja ...

Mas Eu sou sua Mãe.

Eu estou no Reino, mas também estou

aqui com vocês.

Meu Filho está Me enviando novamen-

te para ajudá-los. Portanto, não percam a

esperança. Em vez disso, SIGAM-ME,

porque a vitória do Meu coração é em no-

me de Deus.

Meu Filho amado está pensando em

vocês como sempre pensou. Acreditem

n’Ele e vivam-nO. Ele é a vida do mundo.

Meus filhos, viver o Meu Filho significa

viver o Evangelho. Isso não é fácil. Signi-

fica amar, perdoar e sacrificar. Isso purifi-

ca e abre o Reino.

A oração sincera não é aquela somen-

te de palavras, mas é a que fala o cora-

ção e que ajudará vocês.

Da mesma forma, o jejum irá ajudá-

los, porque é ainda mais amor, perdão e

sacrifício.

Portanto, não percam a esperança,

mas sigam-Me.

Eu estou novamente suplicando a vo-

cês: rezem por seus pastores para que

possam sempre olhar para o Meu Filho,

que foi o primeiro pastor do mundo e cu-

ja família era o mundo inteiro.

Obrigada.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

TODA PRIMEIRA E TERCEIRA  TERÇA-FEIRA DO  MÊS
Das 14 às 15 horas  -  DIRIGIDA PELO PE. GILSON

NO DIA 25 DE CADA MÊS 
SANTA MISSA EM HONRA À RAINHA DA PAZ
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM 

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da igreja.
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 Igreja – Rua Sergipe, nº 175.
2 - Nos meses em que o dia 25 for sábado ou domingo, não 

acontecerá essa nossa Missa.

EX PE DIEN TE

que acendamos ao menos uma luz, mesmo
como a de uma vela, para diminuir a escu-
ridão. Às vezes, basta levantar um pouco
nosso olhar além da lama deste mundo,
apenas um pouco acima da cabeça dos ho-
mens; pronunciar uma palavra positiva, fa-
zer um gesto, e as sombras diminuirão.

Quando as pessoas ao seu redor não re-
zam, seguindo cada uma seu caminho, não
lastime, mas tome você a decisão de vol-
tar-se para Deus, e com seu ardor, "SER
LUZ E MÃOS ESTENDIDAS" para
aqueles que não creem.

A Mãe, Nossa Senhora, caminha co-
nosco há mais de 33 anos, chama nossa

atenção para essa mudança de vida, quan-
do a "INQUIETAÇÃO E O ÓDIO REI-
NAM NO MUNDO" e estão presentes em
nossos relacionamentos cotidianos. Não
basta saber que Deus é bom, é amor e que
Nossa Senhora nos ama. É necessário DE-
CIDIR-SE A VIVER SUAS MENSA-
GENS a partir de agora, pois são um ins-
trumento poderoso para obtermos a PAZ
em nossos corações e no mundo.

Ela conta conosco. Caminhemos firmes
com a RAINHA DA PAZ. Ela afirma: "EU
ESTOU COM VOCÊS". Isto é para nós
uma âncora de segurança: A PAZ!    

Frei Lubjo Kurtovic

Continuação da página 1

Na última aparição diária de 12 de setembro de 1998, Nossa Senhora disse a
Jakov Colo que ele teria aparição uma vez por ano, no dia 25 de dezembro, no
Natal. Assim também foi neste ano. A aparição teve início às 14h40min e durou
8 minutos. Em seguida, Jakov transmitiu a mensagem de Nossa Senhora:

Queridos filhos, hoje, neste dia de graça, desejo que cada um de seus corações

se torne uma manjedoura de Belém, na qual nasceu o Salvador do mundo. 

Eu sou a Mãe que os ama de forma incomensurável, e que se preocupa com ca-

da um de vocês. 

Por isso, filhinhos Meus, entreguem-se à Sua Mãe, para que possa apresentar

cada um de seus corações e suas vidas ao Menino Jesus, pois, somente assim, fi-

lhinhos Meus, seus corações serão testemunhas diárias do nascimento de Deus

em vocês. 

Permitam que Deus ilumine suas vidas com Sua luz, e os seus corações com

alegria, para que possam, diariamente, iluminar o caminho e serem um exemplo da

verdadeira alegria para os que vivem na escuridão e não estão abertos a Deus e às

Suas graças.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Aparição Anual para Jakov Colo 
no dia 25 de dezembro 2014
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VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM PORTUGUÊS: WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

MEDJUGORJE, pequena al-
deia da Bosnia-Hezergovina, si-
tuada na fronteira da Croácia, ha-
bitada por croatas, desconhecida
até no próprio país, oprimida por
um regime totalitário ateu. De re-
pente tudo mudou!

No dia 24 de junho de 1981, o
calor estava insuportável.

As jovens Ivanka, de 15 anos, e sua amiga Mirjana, de 16
anos, combinaram dar um passeio. Quando voltavam, pas-
sando pelo sopé do monte Crnica – hoje Colina das Apari-
ções – Ivanka, que era uma pessoa equilibrada, franca, afável
e de bom temperamento, voltou instintivamente a cabeça pa-
ra a direita e, olhando para cima, viu a figura de uma jovem
envolta numa intensa luz.

- Olha, Nossa Senhora!
- Imagine, disse Mirjana sem olhar para o local. Vamos

embora. Veja se Nossa Senhora vai nos aparecer.
Ivanka seguiu-a tropeçando e com o coração pulsando for-

temente.
Antes, porém, de entrarem na aldeia encontraram Milka

(irmã de Marija), de 13 anos, que lhes pediu que a ajudassem
a  buscar as ovelhas.

Ivanka, então, sugeriu que passassem pelo lugar onde es-
tiveram, para ver se aquela Senhora ainda estava lá. Concor-
daram.

Logo que chegaram ao sopé do monte, olharam para cima
e viram a Senhora. Como que petrificadas, contemplavam a
visão celeste... Vicka, que antes tinha sido convidada para o
passeio, quando as duas passaram por sua casa, tinha ador-
mecido porque, pela manhã, fora a Mostar fazer uma prova
de matemática. Acordando, saiu ao encontro das amigas. Ela
era alegre, franca e generosa.

À distância viu as três paradas, olhando na mesma dire-
ção. Julgou que tinham visto uma cobra.

Quando aproximou-se delas, Mirjana apontou para o alto
e disse-lhe:

- Olha, Nossa Senhora!
Vicka não olhou. Tirou as sandálias e correu. Depois as-

sentou-se numa pedra, ofegante e suada, e começou a chorar...
Como suas amigas podiam brincar com Nossa Senhora? Che-
garam ali dois jovens: Ivan de 20 anos e Ivan de 16
anos, tímido e reservado, trazia na mão um saco de
maçãs. Ofereceu uma a Vicka que a recusou. Lim-
pando as lágrimas, contou-lhes o que havia aconteci-
do e pediu-lhes que a acompanhassem àquele lugar.

Quando lá chegaram, viram, juntamente com
Ivanka, Marija e Milka , a misteriosa Senhora.

O jovem Ivan, confuso, jogou fora o saco de ma-
çãs e saiu correndo.

Ivan, o mais velho, disse que via uma senhora
vestida de branco, movendo-se.

Vicka, entretanto, viu-A belíssima, deslumbrante,
com um vestido cinza prateado, faces rosadas, cabe-
los pretos que apareciam sob o véu. Seus olhos eram
azuis como o céu. Na cabeça uma coroa de doze es-
trelas suspensas no ar.

A misteriosa Senhora, trazia uma criança nos bra-
ços, que ia cobrindo e descobrindo com o Seu véu.
Os pés eram cobertos pelo longo vestido. 

A maravilhosa aparição fez-lhes sinal para que se
aproximassem, mas tiveram medo. Contudo, seus

corações estavam transbordantes de felicidade e alegria.
Nenhum deles aproximou-se d’Ela. Limitaram-se a con-

templar aquela figura maravilhosa até Ela desaparecer.
Vicka e Milka regressaram à aldeia e contaram, ofegantes,

à família de Milka o que acontecera. Marija ficou tão emo-
cionada que não conseguia dizer uma palavra. Seu rosto, ilu-
minado por um sorriso quente e misterioso, revelava que
acreditava no que ouvia.

No dia seguinte – 25 DE JUNHO –  Ivanka, Mirjana e
Vicka foram para o campo apanhar tabaco, mas só pensavam
e falavam no acontecido. Regressaram suadas e cansadas.

Por volta das seis e meia da tarde, Ivanka, Mirjana, Vic-
ka e Ivan, o mais moço, foram ao local onde haviam visto,
no dia anterior, a bela jovem Senhora. Ivan, o mais velho,
não quis ir, pois achava que tudo não havia passado de alu-
cinação. Quando chegaram àquele lugar, Ivanka gritou de
repente:

- Vejam, Nossa Senhora! E os outros três A viram tam-
bém.

Vicka correu à aldeia e, chegando à casa de Milka, gritou:
Rápido! Nossa Senhora está lá! Mas a mãe de Milka achou
prudente que fosse Marija, 15 anos, pois teria mais condição
de julgar o que estava acontecendo.

Naquele momento, por acaso, seu primo Jakov, de 10
anos, estava com Marija. Era um garoto vivo e inteligente.
Os dois olharam para Vicka espantados.

- Venham, gritava Vicka ofegante.
- Para onde? Perguntaram.
- Nossa Senhora, está lá! Os dois saíram correndo atrás de

Vicka.
Quando chegaram, Vicka viu Nossa Senhora acenar-lhes

para que se aproximassem. Mirjana, Ivanka e Ivan também
A viram chamando-os. Correram colina acima, Vicka, atrás
deles, seguida por Jackov e Marija que ainda não tinha visto
nada. Pareciam voar por cima dos espinheiros e das rochas
escorregadias, levados do sopé do monte ao local onde Nos-
sa Senhora se encontrava. Um imenso clarão iluminou o céu
por três vezes.

Jakov gritava: - Vejo Nossa Senhora! Foi, então, que Ma-
rija A viu também. Neste dia, Nossa Senhora estava sem a
criança.

Os seis caíram de joelhos diante daquela aparição celestial

e, juntos com Ela, começaram a rezar: Pai Nosso... Ave Ma-
ria... que Nossa Senhora ouvia silenciosamente. Depois re-
zou com eles também o Glória.

Após a oração, Ivanka ousou perguntar-Lhe como estava
sua mãe que havia falecido a menos de dois meses.

- Está bem, está bem. 
Então, perguntaram se Nossa Senhora voltaria. 
- Ela acenou afirmativamente com a cabeça e desapareceu.
Assim, iniciaram-se as aparições de Nossa Senhora em

Medjugorje. As mais longas da história da humanidade!

Reflexão

O mundo se afastou de Deus. Cada dia estamos vendo
acontecimentos tristes. Antes, inimagináveis. E nada parece
tocar os homens. Tudo é passageiro, pensa-se. Agora é assim!
Ouve-se isso a todo  momento.

Poucos são aqueles que dão um tempo, durante as 24 ho-
ras do dia, para Deus. Há tempo para tudo. Menos para Deus!

E Seus mandamentos? Quem, ao nosso redor, vive-os e
com o coração? Tudo hoje é normal!

Pela infinita misericórdia de Deus, Sua e nossa Mãe está
aqui conosco há tantos anos, chamando-nos à mudança de vi-
da. Ela pede que nos convertamos, enquanto é tempo.  Ela
quer todos os Seus filhos no céu!

Através de Suas mensagens, dadas nos dias 2 e 25 de ca-
da mês, que são um chamado e ensinamento, convida-nos a
“Acordarmos deste sono pesado”, pois o tempo da graça é
AGORA!

" - Rezem, rezem, rezem com o coração." Primeiramente
pediu o Terço da Paz (Oração antiga que os croatas já reza-
vam). Depois o Terço Mariano. E, em 1984, o Rosário com-
pleto. (Naquela época, eram 3 terços).

Além disso, Ela nos convida a
- participar conscientemente da Santa Missa;
- confessar, ao menos uma vez por mês, individualmente, ou
quando necessário;
- ler e meditar um trecho da Bíblia, pequeno que seja, todos
os dias;
- às 5ªs feiras, ler e meditar Matheus 6, 24-34. Rezar por Suas
intenções. Fazer o sacrifício de não ver TV;
- adorar o Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora disse que,
quando estivermos em adoração, Ela estará junto de nós.

- fazer jejum às 6ªs feiras a pão e água. Depois pe-
diu também às 4ªs feiras. Não podendo fazê-lo,
substituir pela renúncia de algo que gosta; 
- rezar pelos sacerdotes. Não falar negativamente
sobre eles;
- abrir o coração ao Espírito Santo;
- amar e perdoar sempre;
- rezar pela paz em seu coração e no mundo inteiro;
- colocar DEUS, sempre, em primeiro lugar;
- ser Seu apóstolo. Viver e divulgar Suas Mensa-
gens. 

Não se pode pretender realizar todos os pedidos
de Nossa Senhora de uma só vez. Ela vem nos pe-
dindo para viver esse caminho ao longo dos anos
de Suas aparições, aos poucos, devagar. Ela é Mãe!

Como está respondendo a essa imensa graça,
cada um de Seus “filhos queridos”?

As mensagens estão sendo VIVIDAS por você?
Responda com seu coração!

Se ainda não começou, tome sua decisão agora!
Amanhã pode ser tarde demais! 

25 DE JUNHO
34º ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES DE

NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
17 A 30 DE JUNHO/2015

Acompanhamento de um sacerdote
Guia: Miroslav Deur (Fala português e croata)

VALOR TOTAL: 3.750,00 DÓLARES
INSCRIÇÃO: 

n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ -  Av. Álvares Cabral, 344, Sala
609 - Centro - 30170-911 – Telefax: (31) 3273-8654  
E-mail: rainhadapazbh@hotmail.com  

n PRISMAZUL -  R: Três de Maio, 70 - Vila Mariana - 04.044-020 – São
Paulo/SP - Telefax: (11) 5572-2697 - E-mail: prisma.turismo@uol.com.br        

MEDJUGORJE e CROÁCIA
PEREGRINAÇÃO

ASSIM INICIARAM AS APARIÇÕES EM MEDJUGORJE...
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Em particular, os 10 segredos têm significa-
do apocalíptico. Três dos videntes de Medju-
gorje já os conhecem: Mirjana, Ivanka e Jakov.

Mirjana conheceu o 10º segredo no Natal
de 1982 e, por isso, não tem mais aparição
diária de Nossa Senhora.

Naquele dia, Nossa Senhora lhe disse:
“Agora você terá que se
voltar para Deus na fé, co-
mo todas as outras pes-
soas. Voltarei a aparecer-
lhe no seu aniversário - 18
de março, e sempre que ti-
ver dificuldades na vida”.
Mirjana afirma que a esco-
lha do dia 18 de março, pa-
ra a sua aparição anual, na-
da tem a ver propriamente
com o seu aniversário. Depois ver-se-á por
que essa data é importante para Nossa Se-
nhora. Assim também o dia 2 de cada mês,
quando ela reza com Nossa Senhora pelos
que ainda não experimentaram o amor de
Deus e pede que nos unamos a elas. Não é
uma escolha arbitrária, seu significado será
entendido mais tarde.

Mirjana conhece as datas de todos os se-
gredos. E, conforme instruções de Nossa Se-
nhora, ela dirá cada um ao Pe. Petar Ljubicic,
franciscano, três dias antes que ocorram, e ele
os revelará ao mundo. Antes, porém, de cada
revelação, os dois permanecerão em jejum e
oração durante 7 dias.

Os videntes dizem que não nos preocupe-
mos sobre os meios a serem usados para a di-
vulgação dos segredos, pois Deus dispõe das
condições necessárias para que se tome co-
nhecimento da realização de cada um, três
dias antes de acontecerem.

Ivanka teve sua última aparição diária no
dia 7 de maio de 1985, quando lhe foi reve-
lado o 10º segredo. Agora, sua aparição
anual acontece no aniversário das aparições,
dia 25 de junho.

Jakov conheceu o 10º segredo em 12 de
setembro de 1998, quando se encontrava em
Miami. Chorou muito. A partir dessa data, co-
mo Mirjana e Ivanka, também ele não tem
mais aparições diárias. Ela lhe acontece so-
mente no dia de Natal.

Agora são três os videntes que ainda não
conhecem o 10º segredo e que continuam a
receber a aparição de Nossa Senhora diaria-
mente: Vicka, Ivan e Marija. Todos já conhe-
cem, porém, 9 segredos. Diz Vicka: "Entre
nós (os videntes) falamos do que é permiti-
do, mas quanto aos segredos e coisas sobre
as quais a Virgem nos ordena sigilo, nem se-
quer tocamos. Ninguém pergunta ao outro o
que lhe foi revelado".

Falando sobre os 10 segredos, abramos
nossos olhos: VIVAMOS AS MENSAGENS

DE NOSSA SENHORA, pois quantos peca-
dos se cometem! Quantas ofensas a Deus!... 

A destruição da solidariedade humana, ge-
rada pelo egoísmo, consequentemente esma-
ga o homem e o deixa privado de satisfazer
até o mínimo de suas necessidades vitais,
produzindo, então, o ódio e a violência; a

imoralidade que perverte a sexua-
lidade; as drogas, os milhões de
abortos que são feitos anualmente.
(Dez vezes o holocausto dos ju-
deus pelos nazistas!)

Deus tornou-se o maior exilado
da humanidade! Somente com a
volta para Ele poderá ser mudado
o destino desde mundo que O re-
negou.

Parte de uma mensagem dada
por Nossa Senhora a Mirjana:

"Aqui existem 10 segredos. Meus filhos,
vocês não sabem do que se trata, mas, quan-
do vierem a saber, será tarde. Retomem a
oração! Nada é mais importante do que ela.

Desejaria que o Senhor me permitisse re-
velar, ao menos em parte, os segredos, mas
já são muitas as graças que Ele lhes dá. Pen-
sem o quanto é pouco o que vocês oferecem
a Ele. Quando foi a última vez que renuncia-
ram a qualquer coisa pelo Senhor? Não de-
sejo censurá-los no futuro. Desejo, em vez
disso, convidá-los ainda uma vez à oração,
ao jejum, à penitência..”

Os dez segredos nos dizem que Deus é o
Senhor da história e do futuro. O futuro a Ele
pertence. Somente Ele conhece o que o fitu-
ro encerra, porque o tem em Suas mãos.

Os segredos representam o futuro escon-
dido em Deus e totalmente sob o Seu senho-
rio. Podemos confiar n’Ele.

"POR FIM, MEU IMACULADO CORA-
ÇÃO TRIUNFARÁ!", disse Nossa Senhora
em Fátima.

Pá gi na 4 - Anun cian do Med ju gor je

OS 10 SEGREDOS

Chamo-me Umberto e sou italiano. Tenho
38 anos e vivo em Medjugorje há dez anos.
(Época em que ele escreveu este testemunho.) 

Quando vim a primeira vez a Medjugor-
je, era alcoolizado e drogado. Fazia mais de
cinco anos que estava entregue à heroína.
Tinha feito tudo para me livrar disso. Ca-
sualmente encontrei uma religiosa que se
ocupava dos drogados.

Muitos deles tinham alcançado a cura em
Medjugorje. Essa religiosa, um dia, me dis-
se: "Se quiser, tenho um lugar para você no
próximo ônibus para Medjugorje."

A viagem foi muito sofrida para mim, por-
que me faltava a droga. Chegando em Medju-
gorje, fui tomado de tremor e nada conseguia
fazer. Não rezava, não conseguia dormir, não
comia. Por medo de ficar sozinho naquele esta-
do, juntei-me a um grupo para fazer a Via-Sa-
cra no Krizevac. Na quarta estação, foi feita
uma prece de cura,  mais ou menos assim:
"O’ Imaculada, pelo poder que Deus lhe deu
sobre os anjos e arcanjos, mande anjos, che-
fiados por São Miguel Arcanjo, para livrar-
me deste mal que me escraviza..." No fim
dessa oração, todas as lágrimas que em mim
havia começaram a correr. Comecei a ver, dian-
te de mim, como num filme, os últimos dez
anos de minha vida e, durante toda a subida, re-
vi, em imagem, todo o mal que fizera.

Mas, de cena em cena, eu fazia também a
experiência forte da presença do amor de Deus
e de Nossa Senhora. A paz entrou em meu co-
ração. Senti-me amado e perdoado, e pude re-
ceber a graça do Sacramento da Reconciliação.

De volta à Itália, comecei a rezar diaria-
mente o Santo Rosário, a confessar-me regu-
larmente, e nunca mais tive desejo de álcool
e de droga. Foi uma verdadeira libertação.

Alguns meses depois voltei a Medjugorje.

Queria eu fazer algo de concreto para agra-
decer à Rainha da Paz tão grande graça. Foi
assim que aceitei um trabalho um tanto sin-
gular: limpar, a cada dia, as estações da Via-
Sacra, no Krizevac. Tirar tudo que os pere-
grinos deixavam lá. No começo, achava mui-
to difícíl esse trabalho. Embora por amor e
gratidão, e sem retribuição financeira algu-
ma, ele me fez descobrir a humildade.

Olhando para trás em minha vida, posso
dizer que, para completar a cura, foram ne-
cessárias duas coisas: a oração do coração
e o jejum.

A Oração do Coração
Todas as noites eu me encontrava na colina

com os jovens dos vários Grupos de Oração
que Nossa Senhora formou aqui em Medju-
gorje. Eles sempre me deram bons conselhos.

ANA, a irmã de Vicka, disse-me: " Nos-
sa Senhora nos ensinou a libertar nosso co-
ração daquilo que o perturba e a entregar-
Lhe, antes de começar a oração, todos os
problemas, todos os pesos, todas as preocu-
pações que temos no momento, dizendo:
SANTA VIRGEM, PONHO EM TUAS
MÃOS ESTES PROBLEMAS. Diga isso
com o coração e também com os lábios, e os
problemas desaparecerão. Se houver algo,
durante a oração, ocupando nossos pensa-
mentos, ficaremos impedidos de rezar bem.

IVAN DRAGICEVIC, vidente, dizia-me
frequentemente: "Você reza com os lábios, mas
seus pensamentos andam longe. Você não reza
com o coração. Deve meditar e desejar verda-
deiramente viver aquilo que diz com a boca".
Comecei a praticar isso. Minha oração mudou!

Um dia MARIJA PAVLOVIC convidou-
me para ir à sua casa. E, naquela ocasião, me
relatou uma mensagem de Nossa Senhora: "Na
profundeza da oração do coração, você pode
receber uma resposta às dúvidas de sua vída."

Alcançar a profundeza de tal oração, sig-
nifica descer ao íntimo do coração onde mo-
ram todos os desejos. É lá onde se pode re-
ceber Deus totalmente. 

Três coisas devem andar sempre jun-
tas com a oração do coração: os LÁBIOS
que dizem as palavras, a MENTE que
medita o sentido da oração, e o CORA-
ÇÃO que deseja aquilo que se pede.

Assim, tudo mudou em minha vida. An-
tes, eu me cansava frequentemente duran-
te a oração. Agora, a oração recarrega to-
das as minhas energias. Rezando com o co-
ração, encontrei Deus e verifiquei que Ele
existe para mim, que me ama, que habita
com a mesma força no coração de cada um.

Isso mudou todas as minhas relações com
Deus, comigo mesmo e com os outros.

Umberto da Mãe de Deus

CURADO DO ÁLCOOL E DA 
DROGA EM MEDJUGORJE
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Envie-nos cópia do comprovante de seu depósito, para que possamos saber 
que foi VOCÊ que ajudou esta obra da Rainha da Paz.

Senhor, Tu sabes que até agora nos empenhamos em levar as 
mensagens  de Tua Mãe, a Rainha da Paz, dadas em Medjugorje, ao
maior número possível de nossos irmãos. Mas, agora, surgiram tantas
dificuldades, tantos problemas que não sabemos como agir.
Entregamos, em Tuas mãos, o SECRETARIADO RAINHA DA PAZ.
Jesus, ajuda-nos! Ajuda-nos  a ajudar Tua Mãe! Queremos trabalhar
como Nossa Senhora Rainha da Paz nos pede:
“SEJAM MEUS APOSTOLOS”.

Pela Tua infinita misericórdia, toque no coração generoso de “Seus
queridos filhos” para nos ajudarem com suas orações e 
financeiramente, neste momento tão difícil.
Obrigado, Jesus, muito obrigado.

Secretariado Rainha da Paz
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