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“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 Rainha da Paz em abril de 1982

RETIRO EM 
PREPARAÇÃO 
PARA A FESTA

12 DE JUNHO

Tema: MARIA, 
MANIFESTAÇÃO 

DA MISERICÓRDIA
DO PAI!

Pregador: Pe. Gilson

Das 8 às 17 horas

Salão paroquial da Igreja Nossa

Senhora da Boa Viagem

Rua Sergipe, 175 (Atrás da Igreja)

Não há custo.

Informações: Secretariado 

Rainha da Paz - (31) 3273-8654

Em 25 de junho de 1981, em Medjugorje, numa pequena al-
deia de Herzegovina na fronteira com a Croácia, 6 adolescen-
tes viram uma jovem belíssima que depois se apresentou como
RAINHA DA PAZ.

Desde aquele dia até hoje, toda tarde, Ela aparece a Vicka,
Marija e Ivan. Mirjana, Ivanka e Jakov, após conhecerem o 10º
segredo, deixaram de ter aparições diárias. Agora eles somen-
te as têm uma vez por ano: Mirjana em 18 de março, Ivanka
em 25 de junho e Jakov em 25 de dezembro. Atualmente Mir-
jana recebe mensagem nos dias 2.

Os videntes afirmam que Nossa Senhora está aparecendo na
terra para dizer e ensinar à humanidade materialista, que
DEUS EXISTE e que somente nEle encontraremos VIDA e
PAZ.

Mais de 40 milhões de peregrinos de todos os continentes já
estiveram em Medjugorje. Um rio que  não para de fluir...

Não obstante a diversidade de línguas, os peregrinos rezam,
cantam, trocam sorrisos com aqueles que nunca viram antes, e
nem tornarão a se encontrar depois, usando, em comum, so-
mente a linguagem do amor.

35 ANOS DE APARIÇÕES DIÁRIAS

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

25 DE JUNHO
1981 – 2016

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

35 ANOS DE APARIÇÕES 
DE NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ,
EM MEDJUGORJE

. MISSA ÀS 11hs

. IGREJA NOSSA SENHORA
DA BOA VIAGEMQueridos filhos:

Minha presença é um presente de Deus para todos vocês e um incentivo à

conversão. Satanás é forte e deseja colocar desordem e inquietude em seus

corações e pensamentos.

Por isso, filhinhos, rezem para que o Espírito Santo os conduza no verdadei-

ro caminho da alegria e da paz. Eu estou com vocês e intercedo, diante de

Meu Filho, por vocês.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de maio de 2016
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Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

Medjugorje, 02 de março de 2016

Mensagens extraordinárias de 
Nossa Senhora Rainha da Paz 

Medjugorje, 02 de maio de 2016

Queridos filhos:
Meu coração materno deseja sua verdadeira conversão e uma fé

firme, para que sejam capazes de espalhar amor e paz a todos aqueles que os rodeiam.
Mas, Meus filhos, não se esqueçam: cada um de vocês é um mundo único, diante do

Pai Celeste. Por isso, permitam que a ação incessante do Espírito Santo atue em vocês.
Sejam, Meus filhos, espiritualmente puros.
Na espiritualidade, encontra-se a beleza: tudo o que é espiritual é vivo e muito belo.
Não se esqueçam: na Eucaristia, que é o coração da fé, Meu Filho está sempre com

vocês. Ele vem e divide o pão com vocês, porque, Meus filhos, por sua causa Ele mor-
reu, ressuscitou e está vindo novamente.

Minhas palavras soam familiares para vocês, porque elas são a verdade, e a verda-
de não muda. É que muitos dos Meus filhos as têm esquecido. Meus filhos, Minhas pa-
lavras não são antigas nem novas. Elas são eternas.
Porisso,convido-osaobservarembemossinaisdostempos,arecolheremas

“cruzesquebradas”eseremosapóstolosdaRevelação.
Obrigada.
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EX PE DIEN TE

Medjugorje,  02 de abril de 2016

Queridos filhos, não tenham corações
duros, fechados e cheios de medo.

Permitam ao Meu amor maternal ilumi-
ná-los e preenchê-los de amor e de espe-
rança, para que Eu, como Mãe, alivie suas
dores, pois Eu as conheço, Eu as experi-
mentei. A dor eleva e é a maior oração.

Meu Filho ama, de modo particular,
aqueles que padecem sofrimentos. Ele
Me enviou para aliviá-los e trazer-lhes es-
perança. Confiem nEle!

Eu sei que está difícil, pois vocês veem
cada vez mais a escuridão ao seu redor.
Meus filhos, a escuridão é derrotada atra-
vés da oração e do amor.

Aquele que reza e ama não tem medo.

Tem esperança e amor misericordioso.
Ele enxerga a luz e vê o Meu Filho.

Como Meus apóstolos, convido-os a
procurarem ser exemplo de amor miseri-
cordioso e de esperança.

Rezem e sempre renovem suas ora-
ções para terem cada vez mais amor, pois
o amor misericordioso traz a luz que des-
trói todas as trevas - traz o Meu Filho.

Não tenham medo, não estão sozinhos:
Eu estou com vocês! Peço que rezem pe-
los seus pastores, para que, a cada mo-
mento, tenham amor e ajam com amor pe-
lo Meu Filho, por meio dEle e em memória
dEle.

Obrigada.

Queridos filhos:
A Minha vinda  é um dom do Pai Celestial para vocês.
Através do Seu amor, Eu estou vindo para ajudá-los a encontrar o caminho para a ver-

dade, o caminho para o Meu Filho. Estou vindo para confirmar a verdade para vocês.
Desejo lembrá-los das palavras de Meu Filho. Ele pronunciou palavras de Salvação

para o mundo inteiro, palavras de amor para todos. Com aquele amor que Ele provou
pelo Seu sacrifício.

Mas, ainda hoje, muitos dos Meus filhos não O conhecem, não querem vir a conhe-
cê-lO, são indiferentes.

Por causa de sua indiferença, Meu coração sofre dolorosamente. Meu Filho tem es-
tado sempre no Pai. Por ter nascido na terra, Ele trouxe o divino e, de Mim, recebeu o
humano. Com Ele, a palavra veio entre nós. Com Ele, veio a luz do mundo que penetra
os corações,  ilumina-os e os enche com amor e consolação.

Meus filhos, todos aqueles que amam o Meu Filho podem vê-lO, porque  Sua face
pode ser vista através das almas que estão cheias de amor por Ele.

Portanto, Meus filhos, Meus apóstolos, escutem- Me: deixem a vaidade e o egoísmo.
Não vivam apenas para o que é terreno e material. Amem o Meu Filho e façam isso de
tal modo que os outros possam ver  Sua face através de seu amor por Ele.

Eu vou ajudá-los a vir a conhecê-lO ainda mais. Eu vou falar com vocês sobre Ele.
Obrigada.

Queridos filhos:

Meu Imaculado Coração sangra ao vê-los em pecado e hábitos pecamino-

sos. Eu os chamo: retornem a Deus e à oração para que sejam felizes nesta

terra. Deus os chama, através de Mim, para que seus corações sejam espe-

rança e alegria a todos aqueles que estão longe. Que Meu convite possa

ser, para vocês, um bálsamo para a alma e o coração, de forma que vocês

glorifiquem a Deus, o Criador, que os ama e os chama para a eternidade.

Filhinhos, a vida é curta; aproveitem este tempo para fazer o bem.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de abril de 2016

Queridos filhos:

Hoje trago a vocês o Meu amor. Deus permitiu-Me amá-
los e, por amor, chamá-los à conversão.
Filhinhos, vocês são pobres no amor e ainda não com-
preenderam que Meu Filho Jesus, por amor, deu sua vi-
da para salvá-los e dar-lhes a vida eterna.
Por isso, rezem, filhinhos. Rezem para que, pela oração,
possam compreender o amor de Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de março de 2016

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2016

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

Bênção do Santíssimo Sacramento. 
Oração de cura.

ANOTE: 1- Havendo casamento agendado para o dia 25, nossa Missa será cele-

brada 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.

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. 

Queridos filhos:

Neste tempo de graças, Eu convido todos à conversão. Filhinhos, vocês
amam pouco e rezam menos ainda. Estão perdidos e não sabem qual é o
seu objetivo.
Peguem a cruz, olhem para Jesus e sigam-nO.
Ele se doa a vocês pela sua morte na cruz, porque os ama. Filhinhos, Eu os
convido a retornarem à oração, com o coração, para que possam, através da
oração, encontrar esperança e o significado de sua existência. Eu estou com
vocês e rezo por vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Queridos filhos:
Com o coração maternal repleto de amor por vocês, Meus filhos, desejo ensiná-

los a terem plena confiança em Deus Pai. Desejo que aprendam, com um olhar inte-
rior e com uma escuta interior, a seguir a vontade de Deus. Desejo que aprendam a
ter confiança ilimitada em Sua graça e em Seu amor, assim como Eu sempre confiei.

Por isso, filhinhos Meus, purifiquem seus corações.
Libertem-se de tudo aquilo que os prende às coisas desta
terra. Permitam a Deus modelar sua vida, com suas ora-
ções e sacrifícios.

Que em seus corações esteja o Reino de Deus. Que co-
mecem a viver a partir de Deus Pai e sempre permane-
çam caminhando com Meu Filho. Mas, para tudo isso, fi-
lhos Meus, devem ter um espírito humilde e estar reple-
tos de amor e misericórdia. Devem ter um coração puro e
simples e estarem sempre prontos a servir.

Filhos Meus, escutem-Me, falo pela sua salvação. 
Obrigada.

Aparição anual a Mirjana 
Dragicevic-Soldo, dia 
18 de março de 2016

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
TODAS AS TERÇAS-FEIRAS DO MÊS

Das 14 às 15 horas  -  DIRIGIDA PELO PE. GILSON E BETH

Durante esses longos anos das aparições de Nossa Senhora em Medju-

gorje, os videntes têm sido examinados por cientistas famosos e respeitá-

veis, como aconteceu com a equipe coordenada pelo Dr. Giorgio Gagliar-

di, que afirmou: “Os videntes são pessoas normais, que experimentam um

estado de consciência modificado do tipo êxtase - visão, sem nenhum sin-

toma patológico, quer psíquico ou neurológico. Também não há sinal de

fraude, mistificação ou mentira nessas manifestações: tudo comprovado

por exames realizados através de aparelhagem  mais moderna e sofistica-

da."

Temos que agradecer a todos os cientistas que têm conduzido esses es-

tudos, pois, graças às  suas conclusões, mais luz vem sendo lançada na rea-

lidade das aparições de Medjugorje.

jor179_formato especial:jor151.qxd  01/06/2016  19:59  Page 2



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

VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM PORTUGUÊS: WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

O penúltimo ensinamento do Pe. Emiliano Tardif, antes da sua

morte, no dia 8 de junho de 1999, faz um comentário sobre AS CIN-

CO PEDRINHAS, síntese das mensagens de Nossa Senhora em

Medjugorje. As aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz foram

preditas por ele antes que acontecessem, durante um retiro para

sacerdotes, em Roma, em maio de 1981.

“Quando Jesus disse que há mais alegria no céu por um só pe-
cador que se converte, que por 99 justos que não necessitam de
conversão, está nos convidando a mudar de vida e a viver na fideli-
dade da sua misericórdia. A Virgem Maria, durante suas aparições,
nos recorda a mensagem do Evangelho: “CONVERTAM-SE”!

A Virgem nos pediu para viver a seguinte mensagem: “Queri-
dos filhos,  convido-vos à conversão individual. Este tempo é
para vós, porque o Meu Filho dileto, sem a vossa cooperação,
não pode realizar o que deseja. Queridos filhos, orai a fim de
que possais crescer espiritualmente e ficar mais próximos de
Deus.”

Entrego-vos as CINCO PEDRINHAS, que representam as ar-
mas contra vosso gigante Golias, com as quais podereis vencer
qualquer batalha”.

A primeira pedra é a EUCARISTIA que é o mesmo Jesus de
Nazaré vivo, verdadeiro e ressuscitado. Não é uma presença sim-
bólica de Jesus, mas a sua presença real. Nós não O vemos, porém
acreditamos  que Ele está verdadeiramente presente na força da sua
Palavra. Jesus mesmo, em verdade, nos diz: “Tomai e comei, isto
é o Meu corpo”. Depois pegando o cálice com vinho, fala: “Tomai
e bebei, isto é o Meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança
que será derramado por  vós”. A Igreja, consciente de que se tra-
ta de um grande mistério, mistério da transubstanciação, obriga
o celebrante , depois da consagração, a  proclamar: “Eis  o misté-
rio da nossa fé!”

Com o poder da Eucaristia, podemos nos defender  dos ataques
do inimigo com muita facilidade. A Eucaristia é o sacramento da
nossa salvação. Jesus nos convida:“Fazei isto em Minha memó-
ria”, e é pela força dessas palavras que podemos celebrar a Euca-
ristia.

Também Santo Agostinho conhecia o poder desta primeira pe-
dra.  Tanto  que  afirmava: “Deus é tão grande que podia criar
mil mundos mais bonitos que este, mas apesar de sua onipotên-
cia, não poderia fazer nada de mais perfeito e grandioso do que
a Eucaristia”. A Eucaristia, irmãos, é o mesmo Jesus de Nazaré.

Que dor sinto no coração quando, durante a celebração da Santa
Missa, muitos católicos batizados e crismados não recebem a San-
ta Eucaristia porque não vivem segundo os mandamentos de Deus.
Muitas vezes,deixam passar anos sem receber o Corpo de Cristo.
Outros, não compreendendo a importância do Sacramento do Ma-
trimônio, recebem-na sem a devida preparação. Pedimos a Jesus
que nos ilumine e nos ajude a viver sempre segundo o Seu Evange-
lho.

Ele nos disse: “Se desejas entrar no Reino dos Céus observa
os Meus mandamentos”.  Todos nós desejamos entrar no céu, não
é verdade? Mas o que devemos fazer para entrar? É simples, Jesus
dá a resposta: “Observa os Meus mandamentos.” Os mandamentos
de Deus são dez, mas alguns estão dispostos a observar somente
cinco ou seis, pois os restantes não são do seu agrado. Quem obser-
va cinco ou seis mandamentos não poderá entrar no Reino dos
Céus.

A Virgem, numa das aparições em Fátima, disse: “Se aqueles
homens soubessem como é a eternidade, mudariam de vida!” O
mundo está se destruindo porque são poucos aqueles que refletem.
Querem viver de forma cômoda, esperando poder entrar no Reino
dos Céus. Estes, porém, esquecem que Jesus nos recomenda obser-
var os Seus mandamentos para entrar no paraíso.

A santíssima Eucaristia é o Sacramento do amor de Jesus,
através do qual Ele se doa a nós como Pão Vivo descido do Céu.
Na noite da Páscoa, Jesus nos deu o Seu corpo para fortificar-nos.
Não é por acaso que a Virgem Santíssima nos indica a Eucaristia
como primeira pedra, para defender-nos do nosso gigante Golias,
que é satanás.

Como segunda pedra, a Virgem nos sugere a CONFISSÃO,
que é o Sacramento da Reconciliação. Esse sacramento não é um
castigo, mas o presente de páscoa de Jesus Ressuscitado. Depois da
Ressurreição, Jesus apareceu aos seus apóstolos, soprou sobre eles
e disse: “Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes
os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiver-
des, ser-lhes-ão retidos”.

Quando é que um sacerdote não pode perdoar um pecado? Quan-
do a pessoa não é sinceramente arrependida. Jesus nos Evangelhos
nos diz: “Existe um só pecado que não será perdoado, nem neste
mundo nem no outro mundo, que é o pecado contra o Espírito San-
to.” Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É a falta de arrepen-
dimento, porque, no dia do nosso batismo, Jesus fez de nós verda-
deiramente filhos de Deus, templos vivos do Espírito Santo e her-
deiros do céu. Desde o dia do nosso batismo, o Espírito Santo fez
morada em nós como em um templo. Quando cometemos um pe-
cado, ele nos impulsiona ao arrependimento, nos ajuda a sentir um

senso de culpa e um desejo de pedir perdão. Se a pessoa não dese-
ja pedir perdão, não poderá ser perdoada, nem neste mundo e nem
no outro. Porém, não é suficiente confessar o próprio pecado ao sa-
cerdote. É necessário estar sinceramente arrependido para re-
ceber a absolvição. Por isso, Jesus fala: “Àqueles a quem per-
doardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os
retiverdes, ser-lhes-ão retidos”.

Este sacramento é uma bênção que nos restitui a paz. Às vezes,
as pessoas se confessam, mas têm o costume de dar voltas ao redor
dos próprios pecados, diminuí-los, evitando que o sacerdote tome
real consciência daquilo que fizeram.

Devemos tomar consciência de que este sacramento da miseri-
córdia de Jesus é para restituir a paz a todos que a perderam
por causa do pecado.

Alguns, infelizmente de mentalidade protestante, dizem: “Eu me
confesso diretamente com Deus”. Claro, estou de acordo. Também
eu quando confesso, digo “Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a
ti, padre...” porém, Deus me ama tanto que delegou o seu mi-
nistro a nos dizer no lugar de Cristo: “Eu te absolvo dos teus
pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. O sa-
cerdote não diz: “Te absolvo em meu nome”, mas “em nome de
Deus”. Em meu nome, eu, sacerdote, não posso perdoar os peca-
dos, porém o posso fazer em nome do Pai, do Filho de do Espíri-
to Santo.

A terceira pedra, proposta pela Virgem é a PALAVRA DE
DEUS, a BÍBLIA SAGRADA. A Palavra de Deus é luz que te faz
sair das trevas do pecado. É a palavra da verdade que nos liberta da
mentira, na qual satanás quer que nós vivamos. É  palavra de VI-
DA. É o mesmo Jesus, que é o Verbo Eterno do Pai e que nos orien-
ta. São Paulo diz: “A fé vem da Palavra de Deus e da pregação
dEle”.

A quarta pedra é o JEJUM. O jejum é um sacrifício, uma pe-
nitência que ajuda a crescer na humildade e a fortificar a nossa von-
tade para resistir às ciladas do demônio. O Jejum é muito impor-
tante. A Virgem pede, aos cristãos que o podem fazer, para jejuarem
a pão e água nas quartas e sextas-feiras. O jejum pode ser feito de
diversos modos. Isso implica uma privação. Podemos jejuar com os
olhos, evitando querer uma coisa que não podemos ter; com a bo-
ca, evitando dizer palavras que ofendam os nossos irmãos. Enfim,
pode-se jejuar comendo menos do que se deseja. O jejum nos puri-
fica e nos fortifica.

A quinta pedra é rezar com o coração o SANTO ROSÁRIO,
tão recomendado por Nossa Senhora em Suas aparições. Através
da meditação dos 15 mistérios (na época, 3 terços), temos a opor-
tunidade de contemplar o seu nascimento, sua morte e sua ressur-
reição, percorrendo assim toda a vida de Jesus. Meditando os mis-
térios gozosos, revivemos a alegria do Seu nascimento; os misté-
rios dolorosos, o caminho de Seu sofrimento para a nossa salvação,
e os mistérios gloriosos, o Seu triunfo sobre a morte e o pecado,
graças ao qual foi-nos aberta a porta do céu. 

Essas CINCO PEDRINHAS nos deu Maria para nos ajudar a
ser mais fortes na nossa vida espiritual e a vencer definitiva-
mente o demônio. Deste mesmo modo é que Davi venceu Go-
lias, graças às cinco pedrinhas.

Assim Nossa Senhora nos ensina a vencer satanás, o Golias
da nossa vida espiritual.

AS CINCO PEDRINHAS

Imaginem uma mulherzinha da Bre-
tanha, de 53 anos, pequena proprietária
rural, que vem a Medjugorje fazer a via-
gem de sua vida. É Therese. Era neces-
sário um caso de força maior para ar-
rancá-la de sua aldeia e jogá-la aos pés
da Rainha da Paz. De fato, Therese tem
uma enorme mágoa, do tamanho do seu
coração de mãe. Há três anos que seu
genro vem fazendo uma guerra cons-
tante contra sua filha Vera e também
contra a família dela, que acha “carola”.
Ele diz claramente que não acredita em
Deus e que não tem a intenção de se in-
teressar por esses assuntos. Therese par-
te para Medjugorje para confiar tudo is-
so a Rainha da Paz.

Naqueles dias, sua filha devia ir ao
escritório do advogado para iniciar o
processo de divórcio. Therese vai reme-
xendo todas essas mágoas no seu cora-
ção durante a longa viagem de ônibus.
Ela está arrasada por ver Harmony, sua
neta, dilacerada entre o pai e a mãe.
Eles falam de divórcio na frente dela.
Do seu lado, Harmony sonha com um
irmãozinho ou irmãzinha!

Chegando a Medjugorje, Therese de-
cide fazer uma troca com Nossa Senho-
ra: abandonar completamente nas
mãos da Rainha da Paz os seus pro-
blemas e sofrimentos. E lhe diz: “Cui-
de de Vera e de sua família. E eu re-
zarei pelas suas intenções”. Fechado o
contrato, ela vai até a Cruz Azul, onde
reza com fervor pelas intenções que
Maria pede: pelos não-crentes, pelos
pecadores, pelos jovens, pelos sacerdo-
tes, pela paz nos corações,  etc.

Na primeira noite, fica sabendo por
telefone, que sua filha tinha cancelado
seu encontro com o advogado, pois de-
cidiu  fazer mais uma tentativa para sal-
var seu casamento.

Passam-se os dias...  A cada noite,
após a programação da paróquia, The-
rese vai à Cruz Azul e intercede longa-
mente pelas intenções da Rainha da
Paz, com muita confiança.

De volta à França, fica surpresa ao
saber que seu genro não é mais o mes-
mo! Sua filha lhe conta que, uma noite,
por volta das 22 horas, ele estava assis-
tindo à televisão, quando, de repente,
chamou-a:

“Vera,vem ver! Depressa! Olhe essa
grande cruz azul em cima na TV!”

“Vera não via nada, mas seu marido
insistia:

“Ela está aí, sim, olhe!”
Estava tremendo de medo, ele, o ra-

cionalista!
Então, Therese explicou à sua filha

que conhecia aquela Cruz Azul! Em
Medjugorje, ela rezava aos pés daquela
cruz, justamente naquele horário.

A Rainha da Paz aceitou sua troca:
Ela cuidou do genro, enquanto Therese
cuidava das suas intenções.

A partir de então, Vera e seu marido
retornaram ao caminho da Igreja. Rece-
beram o sacramento da reconciliação, o
que não acontecia com Vera havia dez
anos, e com seu marido, vinte! A vio-
lência, as palavras cheias de ódio cessa-
ram. Rezam em família, todas às noites,
e a pequena Harmony tem uma boa no-
tícia: ela está esperando um irmãozi-
nho...

UMA TROCA
ABENÇOADA
DE THERESE

COM A RAINHA
DA PAZ
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Pá gi na 4 - Anun cian do Med ju gor je

Graças, Mãe! Graças pelo Seu imenso amor por nós, Seus filhos!
35 anos de aparições diárias, para nos ajudar no caminho da conver-
são. Em Medjugorje, as aparições mais longas da história da humani-
dade! O mundo globalizado alienou-se de Deus. Outros deuses foram
colocados no lugar do verdadeiro Deus. E a Senhora nos diz: “Acor-
dem!”. “Acordem desse sono pesado!”, “Não se esqueçam de que
Eu estou com vocês", “Rezem, rezem, rezem!”, “Sejam portado-
res da paz neste mundo sem paz”. Como filhos queridos, vamos
nos preparar, rezando esta NOVENA, para celebrarmos nosso agra-
decimento no dia 25 de JUNHO, na Igreja Nossa Senhora da Boa
Viagem, com muita alegria, amor e gratidão à nossa querida Mãe.

Durante os dias da NOVENA, rezar o TERÇO e, se possível, o
Rosário.  Ler e meditar um pequeno trecho do EVANGELHO DE
MATEUS 5, 6 ou 7. LER A MENSAGEM DO DIA lentamente, ab-
sorvendo 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 existên-
cia? Tome uma resolução em determinado ponto que o toca mais, exi-
gindo de si mesmo somente aquilo de que é realmente capaz. Nossa
Senhora conhece bem nossos limites. O que mais A sensibiliza é a
nossa decisão de VIVER Seus pedidos e ensinamentos, dados através
de Suas MENSAGENS, e nosso progresso espiritual, por menor que
seja. Ela é Mãe! Se possível, participar da Santa Missa durante a NO-
VENA.  Purificar-se com uma sincera e humilde Confissão indivi-
dual. Fazer a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS e ao IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, no dia 25.

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS: Nós Vos agradecemos, Ó
Pai, por nos terdes dado Vosso Filho e Vossa Mãe. Que todos
aqueles que creem nEles e OS escutam não venham a se perder.
Agradecemos por Vos preocupardes com cada um de nós e, na
Vossa infinita misericórdia, não nos condenardes. Agradecemos
pela presença de NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ que, há
35 anos, está diariamente em Medjugorje, a nos ensinar o cami-
nho 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, colocamos,
em Vosso coração, a INTENÇÃO DESTE DIA DA NOVENA e
NOSSOS PEDIDOS PESSOAIS.

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

"Queridos filhos: Neste tempo, Eu convido todos vocês a 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 vocês Minhas mãos estendidas e, com seu
exemplo, aproximem-se do Meu Coração e do Coração do Meu Fi-
lho. Deus os recompensará com graças e toda sorte de bênçãos."

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

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

3º DIA - 18 DE JUNHO - PELOS VIDENTES,
SACERDOTES, TODOS QUE PERTENCEM À
PARÓQUIA DE MEDJUGORJE E 
PEREGRINOS 

Todos que vivem as mensagens, pertencem à Paróquia de Medju-
gorje", disse Pe. Slavko Barbaric. “Queridos filhos: Hoje Eu os con-
vido a decidirem se desejam viver as mensagens que Eu lhes estou
dando. Desejo que vocês vivam e transmitam, com empenho, as
mensagens. De modo particular, queridos filhos, desejo que todos
vocês sejam o reflexo de Jesus, o qual 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 pa-
ra as trevas e sim para a luz. Por isso, vivam a luz com a sua vida.” 

4º DIA - 19 DE JUNHO - PELOS GOVERNANTES
E AUTORIDADES DO NOSSO PAÍS E DO 
MUNDO INTEIRO, PARA QUE GOVERNEM
COM JUSTIÇA, DANDO AO POVO CONDIÇÃO 
E DIGNIDADE DE SOBREVIVÊNCIA

"Queridos filhos: Hoje os convido a renovarem a ORAÇÃO e
o JEJUM, ainda com maior entusiasmo, até que a oração se torne
uma alegria para vocês. Filhinhos, quem reza não tem medo do fu-
turo, e quem jejua não tem medo do mal. Repito: somente com a
oração e o jejum, vocês podem deter as guerras. As guerras da in-

credulidade e do medo do futuro. Estou com vocês e os
ensino, filhinhos: em Deus está sua paz e esperança. Pa-
ra isso, aproximem-se de Deus e coloquem-nO em pri-
meiro lugar em suas vidas.”

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

"Queridos filhos: Hoje lhes peço que renovem a ora-
ção em suas famílias, a fim de que cada família se con-
verta em alegria para Meu Filho Jesus. Por isso, queridos
filhos, rezem e dediquem mais tempo a Jesus. Assim, se-
rão capazes de aceitar tudo: as doenças e as cruzes, até
mesmo as mais pesadas. Eu estou com vocês e desejo
acolhê-los em Meu Coração e protegê-los. Vocês, po-
rém, ainda não se decidiram. Por isso, queridos filhos,
peço-lhes que rezem, para que, através da oração, per-
mitam-Me ajudá-los. Meus queridos filhos, rezem para
que a oração se torne seu alimento diário."

6º DIA – 21 DE JUNHO - PELO SECRE-
TARIADO RAINHA DA PAZ, CENTROS
DIVULGADORES DAS MENSAGENS
DE NOSSA SENHORA E TODOS SEUS
COLABORADORES

"Hoje Eu os convido a se abandonarem totalmente a
Deus. Tudo que fizerem, tudo que possuírem, deem a
Deus, a fim de que Ele possa reinar em suas vidas como
Rei de tudo. Não tenham medo! Eu estou com vocês, in-
clusive quando pensam que não existe solução para os pro-
blemas e que satanás é que reina. Eu lhes trago a PAZ. Eu
os abençoo com a bênção da alegria, a fim de que Deus se-
ja tudo para vocês. Somente assim o Senhor poderá guiá-
los, através de Mim, na profundidade da vida espiritual."

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

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a rezarem, todos os
dias, pelas almas do purgatório. Cada alma tem necessidade de ora-
ção e de graças para chegar a Deus e a seu amor. Com isso, também
vocês, queridos filhos, ganham novos intercessores que os ajudarão
a compreender que as coisas da terra não são importantes para vocês.
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."

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

"O convite que faço para vocês viverem as mensagens que lhes
dou é cotidiano. De modo especial, filhinhos, desejaria aproximá-
los mais do Coração de Jesus. Por esse motivo, filhinhos, hoje Eu os
convido à oração dirigida a Meu querido Filho Jesus, a fim de que
seus corações sejam dEle. Convido-os, ainda, a se consagrarem a
Meu Coração Imaculado. Desejo que se consagrem não só pessoal-
mente, mas também como família e paróquia, de tal modo que todos
venham a pertencer a Deus por Meu intermédio. Portanto, filhinhos,
rezem muito para conseguirem compreender o valor das mensa-
gens que lhes dou. Não peço nada para Mim mesma, mas peço tu-
do 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, OS DOENTES, AQUELES QUE 
PASSAM FOME, DROGADOS, DESEMPRE-
GADOS, INJUSTIÇADOS, PRISIONEIROS E
DESESPERANÇADOS

"Queridos filhos: Também hoje estou com vocês de maneira es-
pecial, contemplando e vivendo a Paixão de Jesus em Meu Cora-
ção. Filhinhos, abram seus corações, deem-Me tudo o que têm den-
tro deles: as alegrias, 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, queime e transforme suas tris-
tezas na alegria da ressurreição. Eis por que agora Eu os convido,
filhinhos, de maneira particular, a abrirem 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 oferecestes por nós o Vos-

so Coração. Coração coroado de espinhos e de nossos pecados. Sa-
bemos que também hoje rezais por nossa salvação. Jesus, lembrai-
Vos de nós, quando cairmos em pecado. Fazei com que, por meio de
Vosso Santíssimo Coração, todos nós, seres humanos, nos amemos.
Que desapareça o ódio do seio da humanidade. Mostrai-nos o Vos-
so amor. Todos nós Vos amamos e desejamos que Vosso Coração de
Pastor nos proteja de todo pecado. Entrai em nossos corações, ó Je-
sus! Batei, batei à porta de nosso coração. Sede paciente e perseve-
rante. Continuamos ainda fechados, porque não compreendemos a
Vossa vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus, com que
saibamos abrir para Vós nossos corações, pelo menos quando lem-
brarmos de Vossa paixão, que sofrestes por nós. Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA 
"Ó Imaculado Coração de Maria, transbordante de bondade,

mostrai-nos o Vosso amor por nós. Que a chama do Vosso coração,
ó Maria, desça sobre todos os povos. Nós Vos amamos imensa-
mente. Imprimi, em nossos corações, um verdadeiro amor. Que
nosso coração suspire por Vós. Ó Maria, doce e humilde de cora-
ção, lembrai de nós quando pecarmos.Vós sabeis que nós, os ho-
mens, somos pecadores. Pelo Vosso coração Santíssimo e materno,
curai-nos de toda a doença espiritual. Tornai-nos capazes de con-
templar a bondade de Vosso coração maternal e capazes de nos
convertermos à chama de Vosso Coração. Amém.” 

Nossa Senhora ensinou essas consagrações à Jele-
na Vasilj, em 1983 – Ela não era vidente, conversava
com Nossa Senhora em seu coração.

NOVENA EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DO 35º ANIVERSÁRIO DAS 
APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, EM MEDJUGORJE

PEREGRINAÇÕES
SECRETARIADO 
RAINHA DA PAZ

. MEDJUGORJE
35 ANOS DE APARIÇÕES DE 
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

. ASSIS e CÁSSIA

16 a 30 de junho / 2016
DIRETOR ESPIRITUAL: Pe. Célio Xavier
GUIA: Miroslav Deur (Fala Português e Croata)
VALOR: 4.000 DÓLARES

. SECRETARIADO RAINHA DA PAZ 

TELEFAX: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com

. PRISMAZUL VIAGENS E TURISMO 

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

DIRETOR ESPIRITUAL: Pe. Paulo Sérgio
GUIA: Miroslav Deur (Fala português e croata)
VALOR: 4.200 DÓLARES

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

. MEDJUGORJE. ROMA
Porta Santa da Misericórdia. BOLONHA – JUBILEU 
800 Anos da Ordem Dominicana. FLORENÇA. TURIM . LA SALLETE

28 setembro a 13 outubro /2016 Comemorando a festa da presença diária de
Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugor-
je, agradecemos a todos que colaboram na ma-
nutenção deste Secretariado, com suas orações
e financeiramente, possibilitando a divulgação
de Suas importantes MENSAGENS.

Medjugorje, as mais longas aparições de
Nossa Senhora em nosso mundo! 

Pedimos a Ela que abençoe, com muito
amor e carinho, estes Seus filhos queridos.

n Ban co  Itaú - Agência: 3117 / Conta: 01906-1  -  Be lo Ho ri zon te / MG
n Cai xa Eco nô mi ca Fe de ral  - Agência: 2187 / Operação 003 / Conta:1074-8 - Be lo Ho ri zon te / MG

Envie-nos cópia do comprovante de seu depósito, para quepossamos saber que foi VOCÊ quem ajudou esta obra da Rainha da Paz.

Pede Nossa Senhora Rainhada Paz: AJUDEM-ME!
35 ANOS DE APARIÇÕES

n CHEQUE CRUZADO E NOMINAL ao SECRETARIADORAINHA DA PAZ - Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 30170-911 - Belo Horizonte/ MG – Telefax: (31) 3273-8654  e-mail: rainhadapazbh@hotmail.com 
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