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ANUNCIANDO

MEDJUGORJE

25 DE JUNHO
1981 – 2018

Venha celebrar esta FESTA de agradecimento 

e louvor a NOSSA SENHORA!

RETIRO
Em preparação para Festa de Nossa

Senhora Rainha da Paz

9 de junho de 2018
Das 8h às 17h

Tema: 
Maria nos ajuda a viver a 
consagração no Laicato

Palestrantes: Pe. Gilson de Oliveira Filho 

Miroslav Deur (SP) 

Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem  

Rua Sergipe, 175 (Atrás da Igreja)

Informações: Secretariado Rainha da Paz - (31) 3273-8654

ENTRADA

FRANCA

“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

37 ANOS DAS APARIÇÕES 
DE NOSSA SENHORA 

RAINHA DA PAZ, 
EM MEDJUGORJE

SANTA MISSA ÀS 19h
Traga uma flor para oferecer a Nossa Senhora.

IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

Queridos filhos: 
Neste tempo de inquietações, convido todos a terem mais confiança em Deus,
que é seu Pai no Céu, e que me enviou para conduzi-los a Ele.  
Abram  seu coração aos dons que Ele deseja dar-lhes e, no silêncio do 
coração, adorem a meu Filho Jesus, que deu  sua vida, a fim de que 
vocês vivam na eternidade, para onde Ele deseja conduzi-los. 
Que sua esperança seja a alegria do encontro com o Altíssimo na vida 
cotidiana. Por isso, convido-os: não descuidem da oração porque a oração faz 
milagres. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje,25demaiode2018

Queridos filhos:
Também hoje os convido a viverem com
Jesus a sua nova vida. Que o 
Ressuscitado lhes dê a força para serem
sempre fortes nas provações da vida e
serem fiéis e perseverantes na oração,
porque Jesus os salvou com suas feridas
e, com sua Ressurreição, lhes deu uma
nova vida. 
Rezem, filhinhos, e não percam a 
esperança. Em seu coração há alegria e
paz. Testemunhem a alegria de serem
meus. Estou com vocês e amo todos 
vocês com meu amor maternal. Obrigada
por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje,25deabrilde2018

Queridos filhos:
Eu os convido a permanecerem comigo em
oração neste tempo de graça, no qual a
escuridão luta contra a luz.
Filhinhos, rezem, confessem e comecem 
uma vida nova na graça. Decidam-se por
Deus, e Ele os conduzirá à santidade; 
e a Cruz será um sinal de vitória e 
esperança para vocês.
Sejam orgulhosos por serem batizados e
agradecidos em seu coração por fazerem
parte do plano de Deus. Obrigada por terem
atendido ao meu chamado.

Medjugorje,25demarçode2018

SECRETARIADORAINHADAPAZ–Av.ÁlvaresCabral,344,S/609–Centro–30170-911–BeloHorizonte/MG–(31)3273-8654–rainhadapazbh@hotmail.com
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Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

Medjugorje,2demaiode2018

Queridos filhos: meu Filho é a luz do amor, tudo o
que Ele fez e faz é por amor. Então, vocês também,
meus filhos, quando vivem no amor e amam o próximo,
fazem a vontade de meu Filho. Apóstolos do meu amor,
tornem-se pequenos! Abram seu coração puro ao meu
Filho, para que Ele possa operar através de vocês.
Com a ajuda da fé, sejam preenchidos de amor. No en-
tanto, meus filhos, não se esqueçam de que a Eucaris-
tia é o coração da fé: é o meu Filho que os nutre com
o seu Corpo e fortalece-os com o seu Sangue. É o mi-
lagre do amor: meu Filho que vem sempre de novo, vi-
vo, para dar vida às almas. Meus filhos, vivendo no
amor, vocês fazem a vontade de meu Filho, e Ele vive
em vocês. Meus filhos, meu desejo maternal é que vo-
cês o amem cada vez mais, porque Ele os chama com
seu amor. Ele lhes dá amor, para que vocês possam
espalhar o amor para todos ao seu redor. Através do
seu amor, como Mãe, estou com vocês para lhes dizer
palavras de amor e esperança, para dizer-lhes pala-
vras eternas e vitoriosas sobre o tempo e a morte, pa-
ra convidá-los a serem os meus apóstolos do amor.
Obrigada.

Medjugorje,2deabrilde2018

Mensagensextraordinárias
deNossaSenhoraRainha

daPaz

Responsável pela publicação: Secretariado Rainha da Paz. 
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EXPEDIENTE

COLOQUEASANTAMISSAEMPRIMEIROLUGAR
A Eucaristia é um sacramento, o mistério da fé, a vida di-

vina no meio de nós. Da Eucaristia nasce a Igreja única, san-
ta, unida com Deus. É um mistério muito importante!

Através da Eucaristia, não é mais o homem que vive: é
Deus que vive em nós, Deus que nos transforma. É uma tran-
substanciação que concerne tanto o pão e o vinho para fazer
deles o corpo e o sangue do Senhor, quanto nossa própria
transformação; nossa morte face ao pecado, nossa ressurrei-
ção em Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio da santa
missa é o pecador – este velho homem que está em nós -
quem morre. Por isso, a missa começa pelo nosso arrependi-
mento. Através da Eucaristia, nós colaboramos com o sacrifí-
cio divino.

No missal dos padres,  está escrito que se deve acrescentar
uma gota de água ao vinho que se encontra no cálice. Esta go-
ta de água – que em si não tem valor nenhum – transforma-se
em vinho, torna-se  o Santíssimo Sangue. O mesmo acontece
com o homem durante a santa missa: ele se une com Deus.
Desse  modo, sua impotência, sua insignificância, seus pensa-
mentos, suas lágrimas, seu sofrimento, sua cruz se unem com
Jesus e se tornam valores divinos. São esses valores que vão
ajudar, resgatar e salvar os outros. É um mistério divino que
foi oferecido ao homem, e pelo qual o homem se une com
Deus e com seu próximo. Esse é o mistério da nossa fé.

Nossa Senhora nos disse que devemos colocar a celebra-
ção dominical em primeiro lugar. Ela nos fala do dia do Se-
nhor e do sacramento da Eucaristia.  São dois valores. Quan-
do olhamos as ações de nossa geração, vemos que somos exa-
tamente como os hebreus do tempo de Jesus: o pátio do tem-
plo tinha se tornado um grande mercado, onde cada um ten-
tava ganhar o máximo possível de dinheiro. Existiam lojas de
câmbio que permitiam que se comprassem no mesmo lugar
carneiros, pombos, tudo que era necessário para os sacrifí-
cios.

Quando Jesus chegou ao pátio e leu os pensamentos mer-
cantis dos vendedores, limpou o templo e disse: “Retirem tu-
do isto daqui e não façam da casa do meu pai uma casa de ne-
gócios”. Nosso domingo é, um pouco, o pátio do templo de
Jerusalém. Ele é composto de esporte, da televisão, ida ao ci-
nema, aos passeios, das refeições sem fim com a família e
também da preguiça matinal. O domingo se tornou sinônimo
de descanso, de ócio, de tentações diversas às quais se acon-

Queridos filhos:
Minha vida terrena era simples. Ama-

va e me alegrava com  as pequenas coisas.
Amava  a vida, um dom de Deus, mesmo

que a dor e o sofrimento perfurassem o meu coração. Meus fi-
lhos, Eu tive a força da fé e uma imensa confiança no amor de
Deus. Todos aqueles que têm a força da fé são mais fortes. A
fé faz você viver de acordo com o bem, e a luz do amor de
Deus sempre chega no momento certo. Essa é a força que sus-
tenta na dor e no sofrimento. Meus filhos, rezem para ter a

força da fé, confiem no Pai Celestial e não tenham medo.
Saibam que nenhuma criatura que pertence a Deus será

perdida, mas viverá para sempre. Toda dor tem seu próprio
fim e, então, começa a vida em liberdade aonde todos os meus
filhos chegarão, onde tudo terá uma recompensa. Meus filhos,
sua luta é difícil. Será ainda mais difícil, mas sigam o meu
exemplo. Rezem para que  tenham a força da fé. Confiem no
amor do Pai Celestial. Eu estou com vocês. Eu me manifesto
a vocês. Eu os encorajo. Com imenso amor maternal,  acari-
cio sua alma. Obrigada.

ApariçãoanualaMirjanaDragicevic-Soldo
18demarçode2018

CAROLEITOR, AGORAVOCÊPODERÁLERESTEBOLETIMEMNOSSOSITE:
www.secretaridorainhadapazbh.com.br /  Facebook:@Secretariado.Rainha.da.Paz.BH

SEDESEJARRECEBÊ-LOPORE-MAIL,ÉSÓENTRAREMCONTATOCONOSCO

PORMEIODOSEGUINTEENDEREÇO:rainhadapazbh@hotmail.com

VEJAOSITEOFICIALDEMEDJUGORJEEMPORTUGUÊS:www.medjugorje.org.br

Queridos filhos:
Por meio do grande amor do Pai Celestial, estou

com vocês como sua mãe, e vocês estão comigo como
meus filhos, como apóstolos do meu amor que inces-
santemente reúno em torno de mim. Meus filhos, vocês
são aqueles que, através da oração, devem se entre-
gar totalmente ao meu Filho, para que não sejam mais
vocês que vivam, mas meu Filho que viva em vocês.
Para que todos aqueles  que não conhecem o meu Fi-
lho, possam vê-lo  em vocês e sintam o desejo de co-
nhecê-lo.

Rezem, para que se vejam em vocês uma humilda-
de e bondade resolutas e uma prontidão para servir o
próximo; para que vejam em vocês, como vivem com o
coração a sua vocação neste mundo: em comunhão
com meu Filho. Para que  vejam em vocês a mansidão,
a ternura e o amor pelo meu Filho, assim como por to-
dos os  irmãos e irmãs.

Apóstolos do meu amor, vocês precisam rezar mui-
to e purificar seu coração, a fim de que vocês sejam os
primeiros a seguir o caminho do meu Filho e sejam os
justos, unidos à  justiça de meu Filho.

Meus filhos, como meus apóstolos, devem estar uni-
dos na comunhão que provém do meu Filho, a fim de
que os meus filhos que não conhecem o meu Filho, re-
conheçam a comunhão de amor e desejem  seguir no
caminho da vida, no caminho da unidade com meu Fi-
lho. Obrigada.

selha sucumbir para nosso próprio bem-estar... E assim mui-
tos renunciam à santa missa, a esses instantes de comunida-
de e de partilha que ela propõe; eles renunciam à experiên-
cia maravilhosa dos peregrinos de Emaus. “O nosso Deus
está vivo, nós o encontramos, Ele nos deu o pão da vida. Ele
nos falou, e nós o reconhecemos.”

A missa do domingo é o encontro com Jesus ressuscita-
do; é também a alegria de estar junto com a paróquia toda.
Desviar-se do altar significa cortar relações com a Igreja,
cortar relações com Deus. Por isso, é necessário purificar-
mos nossos domingos, colocarmos de novo o Dia do Senhor
no seu lugar, fazendo parte das nossas vidas. 

O domingo foi criado por Yahvé – Ele criou para si, para
sua glória, para nossa alma, nossa salvação, para nosso gran-
de encontro com Deus.                                          Pe. Jozo
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Ajude-nosacontinuar
divulgandoas
MENSAGENSDE
NOSSASENHORA
RAINHADAPAZ.

Sejaumcolaborador
doSecretariado
RainhadaPaz!

Sua contribuição pode ser feita
diretamente no SECRETARIADO
RAINHA DA PAZ, através de che-
que nominal, depósito ou transfe-
rência bancária.

Como filho querido da Rainha
da Paz, responda com o coração a
este  pedido, e Ela, como Mãe, sa-
berá lhe  agradecer. 

n BancoItaú - Agência: 3117 / 

Conta: 01906-1  -  Be lo Ho ri zon te / MG

n CaixaEconômicaFederal-

Agência: 2187 / 

Operação 003 / Conta:1074-8 - 

Be lo Ho ri zon te / MG

Envie-nos cópia do comprovante de

seu depósito, para que possamos

saber que foi VOCÊ quem ajudou 

esta obra da Rainha da Paz.

nCHEQUESCRUZADOSE

NOMINAISao SECRETARIADO

RAINHADAPAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

MEDJUGORJE–AFONTEDAGRAÇA
A presença da Virgem e suas mensagens re-

presentam para nós um dádiva muito especial.
O amor de Deus aos homens e ao mundo em
geral se expressa pelo envio de Maria, a Mãe.
Nos pontos onde ela se manifesta, o povo de
Deus logo descobre fontes de amor, de vida, de
luz e de paz. Criam-se ali novas coletividades, a
Igreja se renova, o mundo se cura. Quando as
pessoas se abrem, a escuridão, o pecado e a
morte desaparecem  da sua existência. Deus deu
muitos desses lugares aos homens, através da
história: são os santuários, espalhados pelo
mundo, nos quais Ele acolhe milhões de filhos.
Foi o que aconteceu também em Medjugorje
nesses últimos anos. Muitos começam a viver
uma vida nova, curando-se no espírito, na men-
te e no corpo, e eles são sempre mais numero-
sos, porque o pecado e o mal feriram seu cora-
ção, e Deus, por meio de Maria, lhes traz a cura.

Maria fala na fonte da graça e em nós, como

portadores dos dons da graça, em favor dos ou-
tros. Eis porque a cura do espírito e do corpo,
sobretudo a primeira, não são algo que se dá só
e exclusivamente no indivíduo; de fato, por
meio do indivíduo, como de um intermediário
sadio, ela se transmite aos outros. Todo  dom in-
clui uma obrigação e não pode ser ocultado. Se
isso acontecesse, ele desapareceria  e seria sufo-
cado. Ao ser transmitido a outros, o dom se de-
senvolve e amadurece. Essa é a razão por que,
quando a Virgem fala na responsabilidade de di-
vulgar com  amor a mensagem e o chamado, in-
siste que não são apenas os outros que devem
conhecer os dons que Deus nos dá, mas também
nós. Se o dom vive, vivemos nós também e, vi-
vendo, ajudamos os outros a compreenderem o
amor divino. É para nós motivo de alegria ver
tantos peregrinos voltando de Medjugorje trans-
formados em verdadeiros apóstolos da mensa-
gem de paz. Eles organizaram grupos de oração,

tomaram parte em iniciativas benéficas, sobre-
tudo em favor de novas vidas, responderam ao
chamamento espiritual, prestando um claro tes-
temunho da graça recebida por meio de Maria,
que desejam proclamar pelo resto de sua vida.
Em muitos casos, as pessoas chegaram a Med-
jugorje  casualmente. Embora encontrando-se
longe da Igreja e da vida religiosa em geral, vol-
taram para casa como verdadeiras testemunhas.
Mudaram antes de tudo o próprio ambiente pela
transformação que sofreram e tornaram-se de-
pois verdadeiros apóstolos da oração e da paz.
Tal é o desejo que a Virgem nutre em relação a
todos os paroquianos e a todos os cristãos.

“AnunciaroEvangelhonãoéglóriapara
mim:éumaobrigaçãoquesemeimpõe.Ai
demimseeunãoanunciaroEvangelho!Seo
façoespontaneamente,sereirecompensado;
seofaçoacontragosto,cumproadeverque
mefoiimposto (1 Cor 9, 16-17)."    Pe. Slavko

PeregrinaçãoaMedjugorjeeàItália
Aconteceu no mês de abril a primeira peregri-

nação deste ano. Visitamos diversos santuários
na Itália.Finalizamos nossa viagem em Medju-
gorje, onde tivemos uma profunda experiência
de oração com Nossa Senhora Rainha da Paz.
Tudo nesse lugar é especial: os momentos de
adoração, a confissão, a santa missa, a reza do
terço, a Via-Sacra na subida ao Krizevac ...Tudo
isso nos proporciona uma maior intimidade com
Deus e  com as mensagens de Nossa Senhora.

A peregrinação contou com o direcionamen-
to espiritual de dois sacerdotes, Pe. Gilson de
Oliveira Filho - Belo Horizonte e Pe. Renato
Cruz- Itabira. O grupo de 40 peregrinos era com-
posto de pessoas de cidades diversas (Belo Ho-
rizonte -MG, Brasília -DF, Estância -SE, Itabira -
MG, Montes Claros -MG, Niterói -RJ, Jaguariaí-
va -PR, João Pessoa -PB, Santa Cruz do Rio Par-
do -SP, São Gonçalo do Rio Abaixo- MG, Santos
-SP, São Luís- MA e São Paulo - SP).

Conduzido com muita dedicação e compe-
tência  pelo guia Miroslav Deur, o grupo teve a
oportunidade de vivenciar momentos de espiri-
tualidade e fraternidade, além de uma maravi-
lhosa ocasião de abrir o coração a Maria, nossa
Mãe,  estreitar os laços de amor com Ela e pedir-
lhe ajuda para conhecer e seguir Jesus.

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

ADORAÇÃOAOSANTÍSSIMOSACRAMENTO
IGREJANOSSASENHORADABOAVIAGEM

TODASASTERÇAS-FEIRASDOMÊS,
EXCETONATERCEIRATERÇA-FEIRA,

Das14às15horas-CONDUZIDAPORPe.GILSONEBETH

ROSÁRIONAPRAÇADOPAPA

COMPe.GILSON

TODOPRIMEIROSÁBADODOMÊS,ÀS15h

VENHAMPARTICIPARCONOSCO!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com

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

DiretorEspiritual:

Pe.PAULOSÉRGIOCORREIA

Guia:MIROSLAVDEUR

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

26deOUTUBROa
10deNOVEMBROde2018

(16dias)

Viena–Budapeste
Zagreb-Zadar

MEDJUGORJE29ºFESTIVALDE
JOVENS

(MladifestMedjugorje)

SINJ-ParquePlitvice
Veneza–Pádua
Bolonha–Pisa
Florença–Roma

30deJULHOa14de
AGOSTOde2018(16dias)

DiretorEspiritual:

Pe.MARCELOJOSÉ

Guia:MIROSLAVDEUR

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

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

NovenaempreparaçãoparaaFestado37ºAniversáriodasapariçõesde
NossaSenhoraRainhadaPaz,emMedjugorje

ORAÇÃOPARATODOSOSDIAS:Nós
vosagradecemos,óPai,pornosterdesdado
vossoFilhoevossaMãe.Quetodosaqueles
quecreemn’Eleseosescutamnãovenhama
seperder.Agradecemosporvospreocupar-
descomcadaumdenóse,navossainfinita
misericórdia,nãonoscondenardes.Agrade-
cemospelapresençadeNOSSASENHORA
RAINHADAPAZque,há35anos,estádia-
riamenteemMedjugorje,anosensinaroca-
minhodaconversão,daoração,doamore
dapaz.Senhor,soisaúnicafontedavida,o
únicoquepodesaciarnossasededeamor.
PelasmãosmaternasdeMARIA,RAINHA
DAPAZ,colocamos,emvossocoração,aIN-
TENÇÃO DESTE DIA DA NOVENA e
NOSSOSPEDIDOSPESSOAIS.

1º DIA–16DEJUNHO-PELASIN-
TENÇÕESDENOSSASENHORA

"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 exem-
plo, aproximem-se do meu coração e do cora-
ção do meu Filho. Deus os recompensará com
graças e toda sorte de bênçãos." 

2º DIA-17DEJUNHO-PELAIGREJA
EOSANTOPADREOPAPAFRANCIS-
CO,PORTODOSOSBISPOS,SACERDO-
TES, RELIGIOSOS, SEMINARISTAS E
CONSAGRADOS

"Queridos filhos: Neste tempo especial de
seu esforço para estarem 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 Fi-
lho, agora e para sempre. A paz esteja com vo-
cês e em vocês, porque Eu sou a Rainhada
Paz."

3º DIA - 18DE JUNHO -PELOSVI-
DENTES, SACERDOTES, TODOS QUE
PERTENCEMÀPARÓQUIADEMEDJU-
GORJEEPEREGRINOS

“Todos que vivem as mensagens, pertencem
à Paróquia de Medjugorje", disse Pe. Slavko
Barbaric. “Queridos filhos: Hoje Eu os convido
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 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.” 

4º DIA-19DEJUNHO-PELOSGO-
VERNANTESEAUTORIDADESDONOS-
SOPAÍSEDOMUNDOINTEIRO,PARA
QUEGOVERNEMCOMJUSTIÇA,DAN-
DOAOPOVOCONDIÇÃOEDIGNIDA-

DEDESOBREVIVÊNCIA
"Queridos filhos: Hoje os convido a renova-

rem a ORAÇÃO e o JEJUM, ainda com maior
entusiasmo, até que a oração se torne uma ale-
gria 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 in-
credulidade e do medo do futuro. Estou com vo-
cês e os ensino. Filhinhos, em Deus está sua paz
e esperança. Para isso, aproximem-se de Deus e
coloquem-no em primeiro lugar em suas vidas.”

5º DIA–20DEJUNHO-PELASFAMÍ-
LIASEPARAQUEAHUMANIDADESE
VOLTEPARADEUS

"Queridos filhos: Hoje lhes peço que reno-
vem a oração em sua família, a fim de que cada
família se converta em alegria para meu Filho
Jesus. Por isso, queridos filhos, rezem e dedi-
quem mais tempo a Jesus. Assim, serão capazes
de aceitar tudo: as doenças e as cruzes, até mes-
mo as mais pesadas. Eu estou com vocês e de-
sejo 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."

6º DIA – 21 DE JUNHO - PELO SE-
CRETARIADORAINHADAPAZ,CEN-
TROS DIVULGADORES DAS MENSA-
GENSDENOSSASENHORAETODOS
SEUSCOLABORADORES

"Hoje Eu os convido a se abandonarem to-
talmente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que
possuírem, deem a Deus, a fim de que Ele pos-
sa reinar 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, atra-
vés de mim, na profundidade da vida espiri-
tual." 

7º DIA–22DEJUNHO-PELASAL-
MASDOPURGATÓRIO

"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-
der 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-23DEJUNHO-PELOSPRO-
JETOSDEEVANGELIZAÇÃODASDIO-
CESES DO BRASIL, PELAS CONGRE-
GAÇÕESECOMUNIDADESRELIGIO-
SAS,GRUPOSDEORAÇÃO,MOVIMEN-
TOS,ASSOCIAÇÕESEPASTORAIS

"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 seu coração seja
d’Ele. 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-PORTODOS
QUESOFREM,OSDOENTES,AQUELES
QUEPASSAMFOME,DROGADOS,DE-
SEMPREGADOS,INJUSTIÇADOS,PRI-
SIONEIROSEDESESPERANÇADOS

"Queridos filhos: Também hoje estou com
vocês de maneira especial, contemplando e vi-
vendo a Paixão de Jesus em meu coração. Filhi-
nhos, abram seu coração, deem-me tudo o que
têm dentro dele: as alegrias, tristezas e cada so-
frimento, mesmo os mais pequeninos, para que
Eu possa oferecê-los a Jesus, a fim de que Ele,
com seu amor incomensurável, queime e trans-
forme suas tristezas na alegria da Ressurreição.
Eis por que agora Eu os convido, filhinhos, de
maneira particular, a abrirem seu coração à ora-
ção, a fim de que, por meio dela, vocês se tor-
nem amigos de Jesus." 

CONSAGRAÇÃOAOSAGRADOCO-
RAÇÃODEJESUS

"ÓJesus,sabemosquefostesmansoeofe-
recestespornósovossocoração.Coraçãoco-
roadodeespinhosedenossospecados.Sabe-
mosquetambémhojerezaispornossasalva-
ção.Jesus,lembrai-vosdenós,quandocair-
mosempecado.Fazeicomque,pormeiode
vossoSantíssimoCoração,todosnós,seres
humanos, nos amemos.Quedesapareça o
ódiodoseiodahumanidade.Mostrai-noso
vossoamor.Todosnósvosamamosedeseja-
mosquevossocoraçãodePastornosproteja
detodopecado.Entraiemnossoscorações,ó
Jesus!Batei,bateiàportadenossocoração.
Sedepacienteeperseverante.Continuamos
aindafechados,porquenãocompreendemos
avossavontade.Bateicontinuamente.Fazei,
óbomJesus,comquesaibamosabrirpara
vósnossocoração,pelomenosquandolem-
brarmosdevossaPaixão,quesofrestespor
nós.Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO
CORAÇÃODEMARIA

"ÓImaculadoCoraçãodeMaria,trans-
bordantedebondade,mostrai-nosoVosso
amorpornós.Queachamadovossocora-
ção,óMaria,desçasobretodosospovos.Nós
vosamamosimensamente.Imprimi,emnos-
socoração,umverdadeiroamor.Quenosso
coraçãosuspireporvós.ÓMaria,doceehu-
mildedecoração,lembraidenósquandope-
carmos.Vóssabeisquenós,oshomens,so-
mospecadores.PelovossocoraçãoSantíssi-
moematerno,curai-nosdetodaadoençaes-
piritual.Tornai-noscapazesdecontemplara
bondadedevossocoraçãomaternalecapa-
zesdenosconvertermosàchamadevosso
coração.Amém.”

Nossa Senhora ensinou essas consagrações
à Jelena Vasilj, em 1983 – Ela não era vidente.
Conversava com Nossa Senhora em seu cora-
ção.

A Igreja no Brasil celebra, no período de 26 de novembro de 2017, Solenidade de Cris-
to Rei, a 25 de novembro de 2018, o “Ano do Laicato”. O tema escolhido foi: “Cristãos
leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Ter-
ra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. Tem como objetivo geral: “Como Igreja, Povo de Deus,
celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a
sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus Cristo e seu Rei-
no na sociedade”. Todos somos chamados à santidade, ao anúncio do Evangelho e à mis-
são de construir uma sociedade mais justa e fraterna. Em suas mensagens, Nossa Senho-
ra Rainha da Paz frequentemente nos convida a viver e testemunhar os ensinamentos de
Jesus Cristo. Como filhos queridos, preparemo-nos, rezando com devoção esta NOVENA
para bem celebrarmos nosso agradecimento  à  querida Mãe  no dia 25 de JUNHO.

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, 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 determina-
do ponto que o toca mais, exigindo 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 pro-
gresso espiritual, por menor que seja. Ela é Mãe! Se possível, participar da Santa Missa
durante a NOVENA. Purificar-se com uma sincera e humilde Confissão individual. Fazer
a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS e ao IMACULADO CORA-
ÇÃO DE MARIA, no dia 25. 

jor185:jor151.qxd  28/05/2018  13:25  Page 4


