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Queridos filhos:
Também hoje estou com vocês para conduzi-los à 
salvação. Suas almas estão inquietas, porque o 
espírito está fraco e cansado de todas as coisas 
terrenas. 
Vocês, filhinhos, rezem ao Espírito Santo para que 
Ele possa transformá-los e preenchê-los com a sua
força de fé e de esperança, para que possam ser 
mais firmes nesta luta contra o mal. 
Eu estou com vocês e intercedo por vocês diante 
de Meu Filho Jesus. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de abril de 2015

Queridos filhos:
Também hoje  o Todo Poderoso Me permite estar com 
vocês e guiá-los no caminho da conversão.
Muitos corações fecharam-se à graça e tornaram-se 
surdos ao Meu chamado.
Vocês, filhinhos, rezem e lutem contra as tentações e 
todos os planos malignos que o diabo oferece através 
do modernismo.
Sejam fortes na oração e, com a cruz em suas mãos, 
rezem para que o mal não se utilize de vocês e não vença
em vocês. 
Eu estou com vocês e rezo por todos.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de março de 2015

RainhadaPaz
Nº 176

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 

Convidamos os devotos de 
Nossa Senhora Rainha da Paz 

para participar da Santa Missa, que 
será celebrada no dia

25 de junho
na IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DA BOA VIAGEM, ÀS 19h em 
agradecimento às Suas aparições 

diárias 34 anos em Medjugorje.
Ficaremos felizes com a sua presença.

“DESEJO UMA FESTA DA RAINHA DA PAZ 

NO DIA 25 DE JUNHO, ANIVERSÁRIO 

DA MINHA PRIMEIRA APARIÇÃO.

PREPAREM-SE PELA ORAÇÃO, PARA 

O ANIVERSÁRIO DO INÍCIO DAS APARIÇOES. 

O DIA 25 DE JUNHO DEVE SER 

CELEBRADO COMO A FESTA DE MARIA 

RAINHA DA PAZ”

Queridos filhos:
Também hoje Eu estou com vocês e, com alegria, 
convido todos: rezem e acreditem no poder da 
oração. Abram seus corações, filhinhos, para que
Deus possa preenchê-los com seu amor e, assim, 
vocês serão alegria para os outros.
O seu testemunho será forte, e tudo que fizerem 
estará entrelaçado com a ternura de Deus. Eu estou
com vocês e rezo por vocês e pela sua conversão, 
até que coloquem Deus em primeiro lugar.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de maio de 2015

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

RETIRO
Pregador: Pe. Gilson  -  Das 8h ÀS 17h

LOCAL: Salão da Igreja Nossa Senhora da 
Boa Viagem  -  Rua Sergipe, 175 (atrás da Igreja)

EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

ENTRE EM CONTATO COM O SECRETARIADO RAINHA DA PAZ

Avenida Álvares Cabral, 344 / 609 - Tel.: (31) 3273-8654

VENHA PASSAR ESSE TEMPO DE INTIMIDADE COM A NOSSA MÃE!

COM ALEGRIA, ESPERAMOS VOCÊ!

PARTICIPAÇÃO GRATUITA
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EX PE DIEN TE

A vidente Mirjana Dragicevic-Sol-

do teve aparições diárias de 24 de ju-

nho de 1981 a 25 de dezembro de

1982. Na última aparição diária, Nos-

sa Senhora confiou-lhe o décimo se-

gredo e lhe disse  que teria aparições

uma vez por ano, no dia 18 de março. 

Queridos filhos:

De todo o coração, Eu lhes peço,

suplico a vocês, filhinhos, que limpem

seus corações do pecado e elevem-

se para Deus e para a vida eterna. 

Peço a vocês que estejam vigilan-

tes e abertos à verdade. Não permi-

tam que todas as coisas desta terra

os distanciem do verdadeiro conheci-

mento da felicidade, na comunhão

com Meu Filho. Eu os conduzo pelo

caminho da verdadeira sabedoria,

pois, somente pela verdadeira sabe-

doria poderão conhecer a verdadeira

paz e o verdadeiro bem. 

Não percam tempo pedindo sinais

ao Pai Celestial, pois Ele já deu a vo-

cês o maior sinal, que é Meu Filho.

Por isso, Meus filhinhos, rezem para

que o Espírito Santo possa conduzi-

los à verdade, ajudá-los a conhecê-la

e, através do conhecimento da ver-

dade, possam ser um com o Pai Ce-

lestial e com Meu Filho. Este é o co-

nhecimento que dá a felicidade na

terra,  abre as portas da vida eterna e

do amor infinito. Obrigada. 

Nossa Senhora disse, também, à

Mirjana que poderia vir a ter apari-

ções extraordinárias, como hoje está

acontecendo, nos dias 2 de cada

mês.

34 anos de aparições! E Ela continua assim: de mãos dadas conosco para nos
ajudar a estarmos com Ela, um dia, no céu.

O nosso Secretariado já está funcionando em apenas uma sala.  Antes, eram
duas. Financeiramente estamos com muita dificuldade. Ajude-nos! 

A Rainha da Paz agradecerá Seu amor por Ela.

Aparição anual 
a Mirjana 
Dragicevic
Soldo no 
dia 18 de 
março de 2015

Medjugorje, 2 de abril de 2015

Queridos filhos:

Eu os escolhi, Meus apóstolos,
pois carregam algo belo dentro
de vocês.

Vocês podem Me ajudar a ter o
amor pelo qual o Meu Filho
morreu, depois ressuscitou e
venceu novamente.

Portanto, Eu estou chamando
vocês, Meus apóstolos, para
tentarem ver algo de bom em
cada criatura de Deus, em
todos  os Meus filhos e
tentarem compreendê-los.

Meus filhos, vocês são todos
irmãos e irmãs através do
mesmo Espírito Santo.

Vocês, cheios de amor pelo
Meu Filho, podem falar do
que conhecem a todos
aqueles que  não vieram a
conhecer este amor.

Vocês chegaram a conhecer
o amor do Meu Filho,
compreenderam a Sua
Ressurreição e, com alegria,
dirigiram o seu olhar para Ele.

Meu desejo maternal é que
todos os Meus filhos sejam
unidos no amor por Jesus.

Portanto, Eu estou chamando
vocês, Meus apóstolos, para
viverem a Eucaristia com alegria
porque, na Eucaristia, o Meu
Filho se dá a vocês de novo e,
com o Seu exemplo, mostra o
amor e sacrifício para com o
próximo.

Medjugorje, 2 de maio de 2015

Queridos filhos:

Abram seus corações e procurem sentir o quanto os amo e desejo que amem Meu filho. 
Desejo que possam conhecê-lO ainda mais. É impossível conhecê-lO e não amá-lO,
pois Ele é amor. 
Eu os conheço, filhinhos Meus, conheço suas dores e seus sofrimentos, pois já os vivi.
Sorrio junto com vocês nas suas alegrias e choro com vocês nas suas dores. Jamais os
abandonarei. Sempre lhes darei a Minha bênção maternal, mas Eu, como mãe, preciso
dos seus corações abertos para que, com sabedoria e simplicidade, difundam o amor
de Meu filho. 
Preciso que estejam abertos e sensíveis para o bem e a misericórdia. Preciso que este-
jam unidos ao Meu filho, pois desejo que sejam felizes e ajudem-Me a trazer a Minha
felicidade a Meus filhos. 
Apóstolos Meus, preciso que vocês mostrem a todos a verdade de Deus, para que o
Meu coração que já suportou e, ainda hoje, suporta tanto sofrimento, possa no amor
triunfar. 
Rezem pela santidade dos seus pastores para que, em nome do Meu filho, possam
operar milagres, pois a santidade opera milagres. Obrigada.

Queridos filhos:

Vocês são a Minha força. Vocês, Meus apóstolos, que com o seu amor, humildade e si-
lêncio de oração, fazem com que o Meu Filho seja conhecido.
Vocês vivem em Mim. Vocês Me levam em seus corações. Vocês sabem que têm uma
Mãe que os ama e que tem vindo para trazer o amor.
Eu os vejo no Pai Celestial, seus pensamentos, suas dores, seus sofrimentos Eu os
ofereço ao Meu Filho.
Não tenham medo e não percam a esperança, porque o Meu Filho ouve a sua Mãe.
Desde que nasceu, Ele ama. E Eu desejo que todo esse amor seja conhecido por to-
dos os Meus filhos.
Eu desejo que todos aqueles que O deixaram por causa de sua dor e incompreensão,
possam retornar a Ele. E todos aqueles que nunca O conheceram possam vir a conhe-
cê-lO.
É, por isso, que vocês estão aqui, Meus apóstolos. E Eu, como Mãe, estou com vocês.
Rezem pela firmeza da fé, porque é de uma fé firme que vem o amor e a misericórdia.
Através do amor e da misericórdia, vocês ajudarão todos aqueles que não estão cien-
tes de que estão escolhendo as trevas ao invés da luz.
Rezem pelos seus pastores, porque eles são a força da Igreja, que Meu Filho deixou
para vocês. Através do Meu Filho, eles são os pastores de almas.
Obrigada.

Medjugorje,  2 de março de 2015

Mensagem extraordinária de Nossa Senhora Rainha da Paz

n CHEQUECRUZADOENOMINALao SECRETARIADORAINHADAPAZ
Avenida Álvares Cabral 344/ 609 30.170-911 – Belo Horizonte/ MG  
Telefax: (31) 3273-8654  e-mail: rainhadapazbh@hotmail.com  

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

Filho(a) querido(a) da  Rainha da Paz,

Envie-nos cópia do 

comprovante de depósito

para sabermos que foi

VOCÊ quem ajudou esta

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

INSCRIÇÃO E INFORMAÇÕES
n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ
Av. Álvares Cabral, 344/ 609 - 30170-911
BELO HORIZONTE / MG
Telefax: (31) 3273-8654  
E-mail: rainhadapazbh@hotmail.com  

n PRISMAZUL -  Rua Três de Maio, 70
Vila Mariana - 04044-020  
SÃO PAULO / SP
Telefax: (11) 5572-2697 
E-mail: prisma.turismo@uol.com.br        

MEDJUGORJE
PEREGRINAÇÃO

Maria, como Mãe, não pode fazer ou-
tra coisa senão falar, amar e sofrer conos-
co e para nós.

Vem até nós a fim de que, com as pa-
lavras de um coração materno, possa atin-
gir nossos corações.

Ela deseja que sintamos e experimente-
mos a existência de Deus, não obstante o
mal, o ódio, as feridas, as dúvidas e os so-
frimentos que, como seres humanos, temos
em nossa vida. A Mãe chega até nós para
dizer-nos que Deus tem a última palavra.
Ela nos diz que compensa acreditar, amar,
rezar, perdoar e sermos honestos, apesar
dos sofrimentos momentâneos pela escolha
do bem, da honestidade, justiça e verdade.

Maria conhece bem quem somos e co-
mo somos. Conhece nossas escolhas e
nossas quedas. Ela teve um corpo humano
e viveu na terra, mas foi revestida de uma
graça da qual também quer nos revestir,
chamando-nos para o caminho que Ela
percorreu. Somente Ela pode nos ensinar
melhor que ninguém. Em seu coração,
manteve os acontecimentos,  refletiu e me-
ditou sobre todas as palavras de Jesus, so-
bre tudo o que Ele disse e sobre todos os
acontecimentos, pois, junto a Jesus, Ela

viveu na Terra. Tudo isso na fé e na con-
fiança em Deus, nos momentos mais  difí-
ceis e contrários a toda esperança.

São Bernardo compara Maria a um
aqueduto que, desde o nascedouro, trans-
porta a água para toda parte, um aqueduto
que “acolhendodocoraçãodoPaiaple-
nitude da própria fonte, oferece-a a
nós”. Essa água é pura e cristalina, pois
provém do próprio coração de Jesus Cris-
to, Seu Filho, nosso Salvador e irmão.

Maria, nossa Mãe, exorta-nos ao amor.
Exorta-nos a difundir o amor, sobretudo,
onde existe o ódio. O falecido Frei Slavko
Barbaric, em seu livro “A Escola do
Amor”, cita um testemunho e uma expe-
riência da vidente Marija Pavlovic, que
perguntou a Nossa Senhora: “NossaSe-
nhora, temalgumacoisade concreto
paramim?” E a resposta foi: “Ofereço-
lheMeuamorparaquevocêodêaos
outros.” Como disse a vidente Marija, es-
sa foi, para ela, a mensagem mais linda,
porém a mais difícil. Viver o amor da Mãe
que nos ama é algo de maravilhoso que
pode acontecer ao coração humano.

Essa experiência de transferir e doar
amor a outros é sempre difícíl. Amar os

outros como Maria nos ama não é fácil.
Conhecemos nossa impotência. O cami-
nho para combater, diariamente, esta im-
potência é a oração, tal como nos ensina a
Virgem Maria. Esse é o caminho para ex-
perimentarmos as coisas mais belas e rea-
lizarmos as mais difíceis.
OamorqueMarianosofereceecom

oqualnosguia,éumremédiocontrato-
dasasnossasfraquezas,impaciênciase
desesperos.Quemsabequeéamadonão
sesenteameaçadopelosmalesdavida,
dadoençaeatémesmodamorte.Assim,
osucessonãonostornaarrogantes,ea
quedanãonosconduzaodesespero.

Escutemos nossa Mãe Maria, para
aprender a sabedoria e a maturidade na vi-
da e vivê-la. Sigamos as palavras da Mãe,
para aprendermos a deixar tudo e termos
um tempo com Deus. Deus e eu.Eue
Deus.Todososdias.Sempre!

Também hoje temos necessidade de
coragem para acreditar nas palavras da
Mãe. Somente assim poderemos entrar na
mentalidade do evangelho que a Mãe Ma-
ria, com suas aparições, reaviva nas almas
que se abrem e creem no amor de Deus.

Frei Ljubo Kurtovic

Nossa Senhora continua nos convi-
dando à oração nesses 34 anos de Suas
aparições em Medjugorje. A oração é in-
dispensável à nossa vida espiritual, co-
mo respirar e comer o são para nossa vi-
da física. É preciso decidir-nos pela
ORAÇÃO. Éprecisodarmosumtem-
po,nas24horasdodia,paraumen-
controíntimocomDeus.

Nossa Senhora está conosco nesse
longo tempo, diariamente, para ajudar-
nos a caminhar rumo à PAZ, ensinan-
do-nos e dando-nos os meios de conse-
guir isso. Mas é preciso que façamos a
nossa parte. Na oração podemos com-
preender este caminho.

Várias vezes, através de Suas men-
sagens, Ela nos ilumina na oração. Atra-
vés de Jelena, Nossa Senhora nos acon-
selha a rezar sempre ao Espírito Santo,
antes de participarmos da Santa Missa.

Peçamos ao Espírito Santo que nos
ilumine e nos faça compreender o
quanto precisamos de conversão. Re-
zemos para que nos convertamos logo.
O perigo é pensarmos que já estamos
convertidos!

Precisamos estar conscientes de que

a conversão é um processo da vida in-
teira, não somente lutando contra o mal,
mas também crescendo no bem.

O desejo de Nossa Senhora é fazer
de cada um de Seus Filhos, graças a es-
sa conversão e à Sua presença diária
aqui conosco, graças ao Seu seguimen-
to e à vivência de Suas mensagens,
“UMLINDOBUQUÊDEFLORES,
PREPARADOPARAAETERNIDA-
DE”.

Mas Ela diz também que ainda não
decidimos aceitar a conversão que nos
oferece. “REZEM, CONVERTAM
SEUSCORAÇÕES.APROXIMEM-
SEDEMIM”.

Nossa Senhora encoraja-nos dizendo
“queobemvenceomalemnós.”Em nos-
sas famílias. E, por meio de nós, também na
Igreja e no mundo. Há tanto mal, tantas des-
truições, opressões e tantos problemas em
toda parte!... Mas é preciso não desanimar,
porque o BEM vencerá o MAL! Nossa Se-
nhora nos diz:" EU VOS AMO". Seu amor
e Sua presença nos abram o coração. E de-
cidamos pela CONVERSÃO, pelo AMOR
e pela PAZ!

Do texto de Frei Slavko

A Rainha da Paz disse a Mirjana, vidente
de Medjugorje: “Omalqueexistenomun-
doéporqueháosqueaindanãoconhe-
cemoamordeDeus.Asguerras,asdivi-
sões,ossuicídios,droga,divórcios,abor-
tos...Tudoissoacontecepormeiodeles.”

Ela os ama, como Mãe de todos que é. Ela
os ama, mas sofre por causa deles. P E D E
QUE  REZEMOS, DIARIAMENTE, POR
ELES.

Desde 1987, a RainhadaPaz vem rezar
com Mirjana todo dia 2 de cada mês por es-
sa intenção. Disse também “queéterrível
perceber,nomomentodamorte,quese
perdeu o essencial, pois somente temos
umavida!” São poucos os que ouvem esse
apelo da Mãe. Que esse seu pedido encontre
eco em nossos corações, para que, no dia em
que cada um receber de Deus o salário de
suas obras, esteja feliz e em paz.

Jean-Pascal conta que, quando regressa-
ram de Medjugorje, 5 peregrinos apenas,
mas decididos, ficaram profundamente im-
pressionados ao lerem a última mensagem
dada no dia 2: “Venhopedir sua ajuda:
unam-seaMimpararezarporaqueles
quenãocreem.VocêsMeajudammuito
pouco!Vocêstêmpoucacaridade...”

Decidimos então nos reunir no dia 2, pa-
ra rezarmos pela intenção pedida pela Rai-
nhadaPaz.

Um mês depois, já éramos 30! Muitas
coisas aconteceram, como presente da Vir-
gem nesses momentos de oração.

Essa bela iniciativa da “ORAÇÃONO
DIA2” - Rezar pela conversão dos pecado-
res espalhou-se como uma mancha de óleo
ao nosso redor. Pequenos grupos foram se
formando. Famílias consagraram um tempo,
neste dia, para AJUDAR NOSSA SENHO-
RA, em comunhão com Mirjana, e todos
aqueles que disserem SIM à Mãe!
Decidavocê,também,aparticipardes-

segrupomundial,rezandocomNossaSe-
nhoraeMirjana,nodia2,pelaconversão
daquelesqueaindanãoconhecemoamor
deDeus:ospecadores.NossaSenhorafi-
caráfelizcomvocê.Dêessepresentea
RainhadaPaz.

NOSSAMÃEMARIAAPARECEEM
MEDJUGORJEHÁ34ANOS

REZEM,REZEM,REZEM!

Rezarpor
aquelesque
aindanão

conhecemoamor
deDeus

-ORAÇÃONODIA2-

SAN GIOVANNI 
ROTONDO (Padre Pio),
ACHIROPITA, NÁPOLES

E ROMA
29 de setembro a 

14 de outubro/2015 
(16 DIAS)

DIRETOR ESPIRITUAL: 
Pe. Paulo Sérgio

GUIA: Miroslav Deur 
(fala português e croata)

Desconto especial 
até 30 de junho
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Graças, Mãe! Graças pelo Seu imensurável amor
por nós, Seus filhos! 34 anos de aparições diárias,
para nos ajudar no caminho da conversão. Em Med-
jugorje, as aparições mais longas da história da hu-
manidade! O mundo globalizado alienou-se de Deus.
Outros deuses foram colocados no lugar do verda-
deiro Deus. E a Senhora nos diz: “Acordem!”.
“Acordemdessesonopesado!”,“Nãoseesque-
çamdequeEuestoucomvocês",“Rezem,rezem,
rezem!”,“Sejamportadoresdapaznestemundo
sempaz”.

Como filhos queridos, vamos nos preparar, re-
zando esta NOVENA, para celebrarmos nosso
agradecimento no dia 25 de JUNHO, na Igreja Nos-
sa Senhora da Boa Viagem, com muita alegria,
amor e gratidão à nossa querida Mãe.

ORIENTAÇÕES PARA A NOVENA

n Durante os dias da NOVENA, rezar o TERÇO e,
se possível, o Rosário.

n Ler e meditar um pequeno trecho do EVANGE-
LHO DE MATEUS 5, 6 ou 7.

nLER A MENSAGEM DO DIA lentamente, absor-
vendo cada frase e impregnando-se dela. Acolher a
MENSAGEM no mais profundo de seu ser, pergun-
tando-se: o que significam essas palavras em minha
vida? Como posso integrá-las em minha existência?
Tome uma resolução em determinado ponto que o
toca mais, exigindo de si mesmo somente aquilo de
que é realmente capaz. Nossa Senhora conhece bem
nossos limites. O que mais A sensibiliza é a nossa
decisão de VIVER Seus pedidos e ensinamentos, da-
dos através de Suas MENSAGENS, e nosso pro-
gresso espiritual, por menor que seja. Ela é Mãe!

n Se possível, participar da Santa Missa durante a
NOVENA.

n Purificar-se com uma sincera e humilde Confis-
são individual.

n Fazer a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CO-
RAÇÃO DE JESUS e ao IMACULADO CORA-
ÇÃO DE MARIA no dia 25.

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS

Nós Vos agradecemos, Ó Pai, por nos terdes da-
do Vosso Filho e Vossa Mãe. Que todos aqueles que
creem nEles e  OS escutam não venham a se perde-
rem. Agradecemos por Vos preocupardes com cada
um de nós e, na Vossa infinita misericórdia, não nos
condenardes. Agradecemos pela presença de NOS-
SA SENHORA RAINHA DA PAZ que, há 34 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, colocamos, em Vosso
coração, a INTENÇÃO DESTE DIA DA NOVE-
NA e NOSSOS PEDIDOS PESSOAIS. 

1º DIA – 16 DE JUNHO 

PELASINTENÇÕESDENOSSASENHORA

"Queridos filhos: Neste tempo, Eu convido to-
dos vocês a rezarem por Minhas intenções. Particu-

larmente, filhinhos, rezem por aqueles que ainda
não conhecem o amor de Deus e não procuram o
Deus Salvador. Filhinhos, sejam vocês Minhas
mãos estendidas e, com seu exemplo, aproximem-
se do Meu Coração e do Coração do Meu Filho.
Deus os recompensará com graças e toda sorte de
bênçãos."

2º DIA - 17 DE JUNHO

PELAIGREJA,PELOSANTOPADREOPA-
PAFRANCISCO,PORTODOSOSBISPOS,
SACERDOTES,RELIGIOSOS,SEMINARIS-
TASECONSAGRADOS

"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 sobre os
erros e tentações com a Minha graça. Eu ensina-
rei a vocês AMOR. Amor que apaga todos os pe-
cados 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
daPaz."

3º DIA - 18 DE JUNHO

PELOSVIDENTES,SACERDOTES,TODOS
QUEPERTENCEMÀPARÓQUIADEMED-
JUGORJEEPELOSPEREGRINOS

Todos que vivem as mensagens, pertencem à Paró-

quia de Medjugorje", disse Pe. Slavko Barbaric.

“Queridos filhos: Hoje Eu os convido a decidi-
rem se desejam viver as mensagens que Eu lhes
estou dando. Desejo que vocês vivam e transmi-
tam, com empenho, as mensagens. De modo par-
ticular, queridos filhos, desejo que todos vocês se-
jam o reflexo de Jesus, o qual iluminará este mun-
do infiel, que caminha nas trevas. Desejo que vo-
cês 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 - 19 DE JUNHO

PELOSGOVERNANTESEAUTORIDADES
DONOSSOPAÍSEDOMUNDOINTEIRO,
PARA QUE GOVERNEM COM JUSTIÇA,
DANDOAOPOVOCONDIÇÃOEDIGNIDA-
DEDESOBREVIVÊNCIA

"Queridos filhos: Hoje os convido a renovarem
a ORAÇÃO e o JEJUM, ainda com maior entusias-
mo, até que a oração se torne uma alegria para vo-
cês. Filhinhos, quem reza não tem medo do futuro,
e quem jejua não tem medo do mal. Repito: so-
mente com a oração e o jejum, vocês podem deter
as guerras. As guerras da  incredulidade e do medo
do futuro. Estou com vocês e os ensino, filhinhos:
em Deus está sua paz e  esperança. Para isso, apro-
ximem-se de Deus e coloquem-nO em primeiro lu-
gar em suas vidas.”

5º DIA – 20 DE JUNHO

PELASFAMÍLIASEPARAQUEAHUMANI-
DADESEVOLTEPARADEUS

"Queridos filhos: Hoje lhes peço que renovem a
oração em suas famílias, a fim de que cada família
se converta em alegria para Meu Filho Jesus. Por
isso, queridos filhos, rezem e dediquem mais tem-
po a Jesus. Assim, serão capazes de aceitar tudo: as
doenças e as cruzes, até mesmo as mais pesadas. Eu
estou com vocês e desejo acolhê-los em Meu Cora-
ção e protegê-los. Vocês, porém, ainda não se deci-
diram. Por isso, queridos filhos, peço-lhes que re-
zem, para que, através da oração, permitam-Me aju-
dá-los. Meus queridos filhos, rezem para que a ora-
ção se torne seu alimento diário."

6º DIA – 21 DE JUNHO

PELOSECRETARIADORAINHADAPAZ,
PELOS CENTROS DIVULGADORES DAS
MENSAGENSDENOSSASENHORAEPOR
TODOSOSSEUSCOLABORADORES

"Hoje Eu os convido a se abandonarem total-
mente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que possuí-
rem, deem a Deus, a fim de que Ele possa 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 tu-
do para vocês. Somente assim o Senhor poderá
guiá-los, através de Mim, na profundidade da vida
espiritual."

7º DIA – 22 DE JUNHO

PELASALMASDOPURGATÓRIO

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a re-
zarem, todos os dias, pelas almas do purgatório. Ca-
da alma tem necessidade de oração e de graças pa-
ra 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 ter-
ra não são importantes para vocês. O céu é a meta
para a qual devem encaminhar-se. Por isso, queri-
dos 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

PELOSPROJETOSDEEVANGELIZAÇÃO
DASDIOCESESDOBRASIL,PELASCON-
GREGAÇÕESECOMUNIDADESRELIGIO-
SAS, POR TODOS OS GRUPOS DE ORA-
ÇÃO, MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E
PASTORAIS

"O convite que faço para vocês viverem as men-
sagens 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 Je-
sus, a fim de que seus corações sejam dEle. Convi-

do-os ainda a se consagrarem a Meu Coração Ima-
culado. 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 mes-
ma, mas peço tudo para a salvação das almas de vo-
cês. Satanás é forte e, por isso, aproximem-se de
Meu coração materno com contínua oração."

9º DIA - 24 DE JUNHO

PORTODOSQUESOFREM,PELOSDOEN-
TES,PELOSQUEPASSAMFOME,DROGA-
DOS,DESEMPREGADOS,INJUSTIÇADOS,
PRISIONEIROSEDESESPERANÇADOS

"Queridos filhos: Também hoje estou com vo-
cês de maneira especial, contemplando e vivendo a
Paixão de Jesus em Meu Coração. Filhinhos, abram
seus corações, deem-Me tudo o que têm dentro de-
les: as alegrias, as tristezas e cada sofrimento, mes-
mo os mais pequeninos, para que Eu possa oferecê-
los a Jesus, a fim de que Ele, com Seu Amor inco-
mensurável, queime e transforme suas tristezas 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 de-
la, vocês se tornem amigos de Jesus."

CONSAGRAÇÃO AO SAGRA-
DO CORAÇÃO DE JESUS

"Ó Jesus, sabemos que fostes manso e
oferecestes por nós o Vosso Coração. Cora-
ção coroado de espinhos e de nossos peca-
dos. Sabemos 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, to-
dos nós, seres humanos, nos amemos. Que
desapareça o ódio do seio da humanidade.
Mostrai-nos o Vosso amor. Todos nós Vos
amamos e desejamos que Vosso Coração de
Pastor nos proteja de todo pecado. Entrai em
nossos corações, ó Jesus! Batei. Batei à por-
ta de nosso coração. Sede paciente e perse-
verante. Continuamos ainda fechados, por-
que não compreendemos a Vossa vontade.
Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus,
com que saibamos abrir para Vós nossos co-
rações, pelo menos quando lembrarmos de
Vossa paixão, que sofrestes por nós. Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACU-
LADO CORAÇÃO DE MARIA

"Ó Imaculado Coração de Maria, trans-
bordante de bondade, mostrai-nos o Vosso
amor por nós. Que a chama do Vosso cora-
ção, ó Maria, desça sobre todos os povos.
Nós Vos amamos imensamente. Imprimi, em
nossos corações, um verdadeiro amor. Que
nosso coração suspire por Vós. Ó Maria, do-
ce e humilde de coração, 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
contemplar a bondade de Vosso coração ma-
ternal e capazes de nos convertermos à cha-
ma de Vosso Coração. Amém.”

(Nossa Senhora ensinou essas consagra-

ções à Jelena Vasilj, em 1983)

Novena em preparação para a Festa do 34º Aniversário das 
aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje
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