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AS MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ SÃO ATUAIS

As mensagens não contêm nada de novo.
Elas são necessárias e importantes para todas
as gerações.

Elas nos transmitem aquilo de que neces-
sitamos. São como a água. Podemos poluí-la
facilmente, mas isso não diminuirá nossa ne-
cessidade de água, e continuaremos ter sede
dela.

Precisamos das mensagens como precisa-
mos do Evangelho. Elas são um resumo dele.

As mensagens que recebemos de Nossa
Senhora e a Sua presença hoje na Terra, dia-
riamente, em Medjugorje, têm a mesma pro-
ximidade daqueles que se angustiaram nas
Bodas de Caná e dela ouviram: “Faça tudo o
que Ele vos disser.” Se escutarmos as pala-
vras de Nossa Senhora, não nos faltará a gra-
ça do amor e da paz de que carecemos tanto.
“Como mereço que a Mãe do Meu Senhor
venha me visitar?" A Mãe do meu Deus está
presente aqui!

A Rainha da Paz nos convida a ler a Bíblia
todos os dias.

A palavra de Deus está viva. Ela é criado-
ra e poderosa. Fechada num livro, é como um
prisioneiro dentro da prisão, isolada.

Lida com o coração, educa, abençoa en-
che de paz. É a comunicação entre Deus e o
homem.

Desde o início das aparições de Nossa Se-
nhora em Medjugorje, Ela pede para lermos
a Sagrada Escritura, um pequeno trecho que
seja, todos os dias. Às quintas-feiras, ler e
meditar Matheus 6, 24-34.

JOÃO Paulo II pedia para que, no silêncio
do nosso coração, nos mergulhemos na Pala-
vra de Deus.

Quando temos a Bíblia em nossas mãos,
somos como o velho Simeão no templo, em
cujas mãos ele entrega o Menino Jesus para
que seja apresentado ao Senhor.

Depois de cada leitura da Bíblia, beije-a.
É um beijo para Jesus.

“Tua Palavra, Senhor, fica no meu co-
ração.  Eu vou meditá-la  e vivê-la como
fez Nossa Senhora.”

Queridos filhos:

Também hoje convido todos para a oração.

Sem a oração vocês não podem viver, pois

a oração é o elo que os aproxima de Deus.

Por isso, filhinhos, na humildade de coração, 

retornem para Deus e seus mandamentos, 

para que possam dizer com todo o coração:

“assim na terra como no céu”.

Vocês, filhinhos, são livres para, em

liberdade, se decidirem por Deus ou

contra Ele.

Vejam como Satanás deseja arrastá-los

para o pecado e para a escravidão.

Por isso, filhinhos, regressem ao Meu 

coração para que Eu possa conduzi-los ao 

Meu Filho Jesus, que é o caminho, a verdade 

e a vida.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de janeiro de 2016

COLINA DAS APARIÇÕES

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

Medjugorje, 25 de dezembro de 2015

Queridos filhos:
Também hoje trago Meu Filho Jesus para vocês em Meus braços e
lhes dou a Sua paz e o anseio pelos céus.
Rezo com vocês pela paz e os convido a serem paz.
Eu abençoo  todos vocês com Minha bênção maternal da paz.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Queridos filhos:

Hoje convido todos vocês a rezarem pelas Minhas intenções. A paz

está em perigo. Por isso, filhinhos, rezem e sejam portadores da

paz e da esperança neste mundo sem paz, onde satanás os ataca

e os tenta de todas as formas.

Filhinhos, sejam firmes na oração e corajosos na fé.

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

todos vocês. Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de novembro de 2015

Queridos filhos:
Também hoje, a Minha oração é para todos vocês, especialmentepara todos aqueles que se tornaram duros de coração ao Meu cha-mado. Vocês estão vivendo dias de graça e não estão conscientesdos dons que Deus está lhes dando através da Minha presença.Filhinhos, também hoje decidam pela santidade e tomem o exemplodos santos desta época, e verão que a santidade é uma realidadepara todos vocês. Alegrai-vos no amor, filhinhos, porque, aos olhosde Deus, vocês são únicos e insubstituíveis, porque  são a alegriade Deus neste mundo. Testemunhem paz, oração e amor.Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de outubro de 2015
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Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

Medjugorje, 2 de dezembro de 2015

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

Medjugorje, 2 de fevereiro de 2016

Medjugorje, 2 de novembro de 2015

Novamente Eu desejo falar com vo-

cês sobre o amor. Reuni vocês ao Meu

redor em nome do Meu Filho, segundo

a Sua vontade. Eu desejo que a sua fé

seja firme, proveniente do amor, pois

aqueles filhos Meus que entendem o

amor de Meu Filho e O seguem, vivem

no amor e na esperança. Conheceram

o amor de Deus.

Meus filhos, por isso rezem, re-

zem para que sejam capazes de

amar ainda mais e fazer obras de

amor, pois a fé sem amor e sem as

obras de amor, não é o que busco

em vocês. Meus filhos, isso é uma fé

aparente. Isso apenas glorifica a si

mesmo.

Meu Filho pede fé e obras, amor e

bondade. Eu rezo e peço também a vo-

cês que rezem e vivam o amor, pois de-

sejo que Meu Filho, quando olhar para

os corações de todos os Meus filhos,

possa ver o amor e a bondade, e não o

ódio e a indiferença.

Meus filhos, apóstolos do Meu amor,

não percam a esperança, não percam a

força. Vocês podem fazê-lo. Eu os en-

corajo e abençoo porque tudo o que é

deste mundo, que infelizmente muitos

de Meus filhos colocam em primeiro lu-

gar, desaparecerá. Somente o amor e

as obras de amor permanecerão e abri-

rão a porta do Reino dos Céus.

Eu esperarei por vocês nesta por-

ta. Nela Eu desejo acolher e abraçar

todos os Meus filhos. Obrigada.

Queridos filhos:

Queridos filhos:

Medjugorje, 2 de outubro de 2015

Queridos filhos:

Queridos filhos:

Eu lhes tenho chamado e novamente lhes chamo a

conhecerem o Meu Filho, a conhecerem a Verdade.

Eu estou com vocês e rezo para que possam ter

êxito. Meus filhos, vocês devem rezar para ter mais

amor e paciência, a fim de suportar o sacrifício e  se-

rem pobres de espírito.

Meu Filho está sempre com vocês através do Espírito

Santo. Sua Igreja nasce em todo  coração que O conhece.

Rezem para conhecerem o Meu Filho. Rezem para

sua alma ser uma com Ele. Esta é a oração, este é o

amor que atrai os outros e faz de vocês Meus apóstolos.

Eu olho para vocês com amor, com amor maternal.

Eu conheço a sua dor e o seu sofrimento, porque Eu

sofri em silêncio. Minha fé me deu amor e esperança.

Repito: a Ressurreição de Meu Filho e a Minha As-

sunção aos Céus são para vocês esperança e amor.

Portanto, Meus filhos, rezem para conhecerem a ver-

dade, a fim de terem uma fé forte, que conduzirá o seu

coração e transformará a sua dor e o seu sofrimento

em amor e esperança.

Obrigada.
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EX PE DIEN TE

Medjugorje, 2 de janeiro de 2016

Queridos filhos:

Como Mãe, estou feliz por estar entre

vocês, pois desejo falar-lhes novamente

sobre as palavras de Meu Filho e de

Seu amor.

Espero que vocês Me acolham

com o coração, porque as palavras

de Meu Filho e Seu amor são a única

luz e esperança na escuridão da atua-

lidade. Essa é a única verdade. E vo-

cês que a aceitarem e a viverem terão

corações puros e humildes. Meu Filho

ama os puros e

humildes. Cora-

ções puros e hu-

mildes dão vida

às palavras de

Meu Filho. Eles

as vivem e as

propagam de

forma que todos

as escutem.

As palavras de Meu Filho trazem vida

àqueles que as escutam. As palavras de

Meu Filho trazem de volta o amor e a

esperança.

Por isso, Meus amados apóstolos,

Meus filhos, vivam as palavras de Meu

Filho. Amem-se uns aos outros como

Ele os amou. Amem-se em Seu nome,

em Sua memória.

A Igreja evolui e cresce por causa

daqueles que escutam as palavras de

Meu Filho, por causa daqueles que

amam, por causa daqueles que sofrem

e suportam, no silêncio e na esperança,

a redenção final.

Por isso, Meus amados filhos, que as

palavras de Meu Filho e Seu amor se-

jam o primeiro e o último pensamento

do seu dia. Obrigada.

Estou aqui, no meio de vocês, para

encorajá-los e preenchê-los com o Meu

amor e, novamente, convidá-los a se-

rem testemunhas do amor de Meu Fi-

lho. Muitos filhos Meus não têm espe-

rança, não têm paz, não têm amor. Eles

buscam o Meu Filho, mas não sabem

como e nem onde encontrá-lO. Meu Fi-

lho está de braços abertos para eles, e

vocês devem ajudá-los a alcançarem o

Seu abraço.

Filhos Meus, por isso, rezem pelo

amor. Rezem, mas rezem muito mesmo,

para terem todo o amor possível, pois o

amor vence a morte e faz com que a vi-

da continue. Meus filhos, apóstolos do

Meu amor, com um coração simples e

verdadeiro, unam-se em oração, inde-

pendente do quão longe estejam uns

dos outros.

Encorajem-se uns aos outros ao cres-

cimento espiritual, assim como Eu os en-

corajo. Eu cuido de vocês e estou com

vocês sempre que pensarem em Mim.

Rezem pelos seus pastores, por

aqueles que abdicaram de tudo pelo

Meu Filho e por vocês. Amem-nos e re-

zem por eles. O Pai Celeste escuta as

suas orações.

Obrigada.

Eu estou sempre com vocês porque

Meu Filho os confiou a Mim. E vocês, Meus

filhos,  precisam de Mim. Vocês estão Me

procurando, estão vindo a Mim e  estão tra-

zendo alegria ao Meu coração materno.

Eu tenho, e sempre terei, amor por vo-

cês: por vocês que sofrem e que oferecem

suas dores e sofrimentos ao Meu Filho e a

Mim.

O Meu amor procura o amor de todos

os Meus filhos, e os Meus filhos procuram

o Meu amor. Através do amor, Jesus dese-

ja a união entre o céu e a terra; entre o Pai

Celestial e vocês, Meus filhos - Sua Igreja.

Portanto, é necessário rezar muito; rezar e

amar a Igreja a que pertencem.

Agora, a Igreja está sofrendo e precisa

de apóstolos que, amando a unidade, tes-

temunhando e se doando, mostrem os ca-

minhos de Deus.

A Igreja precisa de apóstolos que, viven-

do a Eucaristia com o coração, realizem

grandes obras. Ela precisa de vocês, Meus

apóstolos do amor.

Meus filhos, desde o começo, a Igreja

foi perseguida e traída, mas dia após dia

ela cresceu. Ela é indestrutível porque o

Meu Filho deu-lhe um coração - a Eucaris-

tia. E a luz de Sua Ressurreição brilhou e

continuará a brilhar sobre ela.

Portanto, não tenham medo. Rezem por

seus pastores, para que tenham a força e

o amor para serem pontes de salvação.

Obrigada.
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Alguns peregrinos perguntaram à Vicka:
"Como você consegue ter uma paz e ale-

gria tão grandes? É por que você vê a Vir-
gem Santa?"

VICKA: “Não é assim. O importante é
sentir interiormente Sua presença. O  mais
importante ainda é VIVER Suas mensagens.
Deus deu-me o grande dom da paz e não te-
nho palavras para exprimir o meu agradeci-
mento. É  uma graça que acompanha a mis-
são de Nossa Senhora como Rainha da
Paz. A paz cresceu em mim dia a dia, por-
que  eu a queria e continuo a querê-la e rezo
para continuar a tê-la.”

"Qual é o segredo de seu sorriso perma-
nente e de sua alegria?"

VICKA: “O meu sorriso e a minha ale-
gria? Não há nada que eu deseje mais do
que realizar os desejos da Virgem Santa.
Sou sua serva. Dei-Lhe a minha vida e es-
tou pronta para tudo o que Ela me pedir. Is-
so é para mim uma fonte de alegria. Gosta-
ria muito que todos pudessem sentir o mes-
mo e receber a graça de transmitir o amor
que Nossa Senhora deseja: que possamos
levar a Sua presença aos outros, mostrando
que Ela está entre nós. Sei que todos os dias
vou encontrar peregrinos vindos de todo o
mundo, que sofrem das mais diversas ma-
neiras ou que estão longe de Deus. Poder
confortá-los é uma graça. Não posso estar
triste! Todas as manhãs, quando acordo re-
zo assim: “Eis-me aqui, Nossa Senhora,

faz de mim o que quiseres.” 
Não podemos ter paz e tranquilidade, se

nos deixarmos abater pelos nossos proble-
mas. Hoje, infelizmente, muitas pessoas dei-
xam-se dominar pelo stress ou por coisas in-
significantes. Aqueles que não têm paz de-
veriam conversar com Deus, de uma manei-
ra pessoal, particular. Deveriam falar com
Ele o que os torna tensos e perdir-Lhe que

os liberte desses fardos. Quando encontrar-
mos a verdadeira paz, não a perdemos facil-
mente. Há pessoas que vêm ver-me, mas na-
da sabem de Deus. Vejo que muitos fecha-
ram o coração a Deus. A minha grande ale-
gria é acolhê-los para transmitir-lhes o amor
de Deus que é Pai e está junto de nós. Então,
pouco a pouco, começam a procurar a Sua
presença neles próprios e à volta deles.

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

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

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.

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. 

Mensagem anual de Nossa Senhora a 
Jakov Colo em 25 de dezembro de 2015

Queridos filhos:
Todos esses anos que Deus Me permite estar com vocês, Sou

um sinal do imenso amor que Deus sente por cada um, e um si-
nal do muito que Deus os ama.

Filhinhos, quantas graças o Altíssimo lhes tem dado e quan-
tas deseja dar-lhes!

Mas, filhinhos, seus corações estão fechados e vivem no me-
do. Vocês não permitem que o amor de Jesus e Sua paz tomem
posse de seus corações e reinem em suas vidas.

Viver sem Deus é viver na escuridão, e nunca chegar a reco-

nhecer o amor do Pai e Seu cuidado por cada um de vocês.
Por isso, filhinhos, de uma maneira especial, rezem a Jesus

para que, desde hoje, a vida de vocês experimente um novo nas-
cimento em Deus e chegue a ser uma luz que irradia de vocês.

Dessa maneira, vocês se converterão em testemunho da pre-
sença de Deus no mundo e em cada pessoa que vive na escuri-
dão. 

Filhinhos, Eu os amo e intercedo por vocês todos os dias jun-
to do Altíssimo.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

VIVAMOS A
QUARESMA

COM 
PARTICULAR

DEVOÇÃO

“Queridos filhos: Esta Quaresma é,
para vocês, um estímulo especial para
mudarem de vida. Comecem agora.
Desliguem a televisão e deixem de lado
as coisas inúteis. Queridos filhos, Eu os
convido à conversão pessoal. Este tem-
po é para vocês. 

Obrigada por terem atendido ao Meu
chamado”. (13.02.86)

“Queridos filhos: A segunda mensa-
gem para estes dias da Quaresma é a de
renovarem a oração diante da Cruz.
Queridos filhos, Eu lhes concedo graças
especiais, e Jesus, da Cruz, lhes concede
dons particulares. Acolham-nos e vi-
vam-nos. Meditem a Paixão de Jesus e
unam-se a Ele na vida.

Obrigada por terem atendido ao Meu
chamado”. (20.02.86)

VICKA E O GRANDE DOM 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
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Pá gi na 4 - Anun cian do Med ju gor je

Pe. Albert Shamon, Nova York, é conhe-
cido pela qualidade de sua teologia e o pro-
fundo amor à Igreja.

Um dia quis ver de perto a história das
aparições em Medjugorje.

Assim ele conta o seu primeiro dia em
Medjugorje.

“ - Estava muito inseguro. Então resolvi le-
var o Santíssimo comigo, como faz todo sa-
cerdote quando é chamado para atender um
doente. Tinha a intuição de que se essas apari-
ções fossem obra do demônio, a presença de
Nosso Senhor  iria criar ali um rolo infernal!

Quando cheguei, já havia uma multidão
concentrada diante da porta  da sala das apa-
rições. Fiquei com medo de não poder entrar,
mas o franciscano que vigiava a porta, me

viu, me reconheceu, afastou a multidão e me
disse que entrasse. Atribuí esse favor ao San-
tíssimo que eu estava levando.

A sala estava muito cheia, e eu me vi es-
primido contra a parede. Mas, apesar de tu-
do, estava contente de estar ali. Quando Ma-
rija e Jakov, acompanhados pelo padre Slav-
ko, chegaram, ficaram de joelhos no vão da
porta para rezar o rosário. Pararam no tercei-
ro mistério doloroso. O padre Slavko come-
çou, então, a abrir um pouco de espaço na
sala e mandou deslocarem-se todos os que
estavam à minha frente. Para a minha grande
satisfação, acabei ficando bem ao lado de
Marija.

A aparição começou e, num sinal do padre
Slavko, todo mundo se pôs de joelhos. Todo

mundo, menos eu, porque apesar de  meus es-
forços, meus joelhos recusavam-se a dobrar.
Estavam como que bloqueados. Confuso, in-
clinei-me ao máximo para não ser notado.

Na missa que concelebrei naquela noite,
meus joelhos funcionaram normalmente.

Na tarde seguinte, resolvi tentar nova-
mente a minha sorte e posicionei-me diante
da porta. O mesmo franciscano me fez o si-
nal para entrar e agradeci a Jesus, que conti-
nuava levando comigo, este insigne favor.
Mas, na hora da aparição, foi impossível pôr-
me de joelhos! Apesar de todos os meus es-
forços nada feito! Tive de dobrar-me nova-
mente em dois.

Ainda levando o Santíssimo Sacramento
comigo, fui autorizado pela terceira vez a as-
sistir à aparição. Como meus joelhos ficaram
novamente bloqueados, pedi à Virgem Santa
que me dissesse o porquê. E pareceu-me que
Ela dizia: Não quero que Meu Filho se
ajoelhe diante de Mim.”

Deixei Medjugorje convencido da auten-
ticidade do que ali acontece. 

MEUS JOELHOS FICARAM BLOQUEADOS

MEDJUGORJE
É um nome croata, língua falada por

um povo que veio da Ásia na época das
migrações do século III.

Quando governado pelo príncipe BRA-
NIMIR (nome cujo significado é: BRANI
– aquele que protege, e MIR,  paz). Nome
predestinado que hoje, séculos depois, foi
o escolhido por Nossa Senhora para aco-
lher a humanidade: KRALIJA MIRA –
RAINHA DA PAZ.

Durante a terrível ocupação turca de
1478 a 1875, a fé daquele povo continuou
firme, inabalável!

Esta pequena aldeia  - Medjugorje  - em
1981 tinha apenas 3.000 habitantes, hoje é
visitada  por milhões de peregrinos de to-

dos os continentes.
Por que essa transformação?
Em 24 de junho de 1981, Nossa Senhora

apareceu a 4 jovens  e, no dia seguinte, 25,
a mais 2, formando o grupo dos 6 videntes.

Como em outras aparições, os videntes
de Medjugorje sofreram muito e ainda so-
frem. Mas continuam inabaláveis em sua
missão, que é a de levar os homens à ver-
dade, à consciência de que estamos ape-
nas caminhando neste mundo para uma
outra vida que não terminará –  ETERNA!

Hoje os homens estão alienados de
Deus. Quanto tempo dão à Verdade, a
Deus?

Precisamos, acordar para este tempo de

grandes graças que vivemos, com a pre-
sença viva, real de Nossa Senhora, diaria-
mente, há mais de 34 anos, em Medjugor-
je. Conversões, curas espirituais e físicas,
e tantas outras maravilhas são testemunha-
das em Medjugorje!

A Rainha da Paz nos pede para VI-
VER SUAS MENSAGENS e, também,
AJUDÁ-LA!

A Mãe do meu Senhor está presente ali!
“Poderíamos ser melhores, certamente.

Mas somos demasiadamente voltados pa-
ra a vida terrena. Precisamos encontrar
tempo para Deus”.

Medjugorje é um pedaço do Céu na
Terra!

QUANDO
JESUS FAZ

ONDAS
Denis Nolan foi criado num rancho,

na Califórnia . É robusto, tem 46 anos.
É pai de oito filhos e não é um sonha-
dor, mas um homem de vida prática.

Um dia, ele se perguntava o que po-
deria acontecer de mais belo, de mais
forte em nosso mundo esfacelado, do
que essas ternas visitas da Mãe de
Deus em Medjugorje. A resposta não
demorou muito a lhe ser dada no de-
correr de uma peregrinação.

Naquele dia, Denis assiste à missa
da tarde. Ele se firma bem entre duas
mulheres croatas que cantam sua fé e
que elevam as mãos em direção a Je-
sus, logo que Ele aparece no altar. Eis
que umas ondas começam a sair da
hóstia! Elas vão se propagando deva-
gar por toda a igreja. É uma irradiação
por ondas sucessivas, ondas que ne-
nhuma palavra sobre a terra pode des-
crever. Porém, tão reais que vêm cho-
car-se com Denis e chegam a lhe fazer
fisicamente perder o equilíbrio, atin-
gindo-o no coração. Seu corpo balança
sob o choque do amor de Jesus. As on-
das vão se sucedendo  suave e regular-
mente, como as do oceano, quando o
tempo está bom.

Depois da missa, Denis faz, discre-
tamente, sua pequena pesquisa junto
aos homens de seu grupo:

- Você não notou nada de especial
durante a missa?

- Sim, parecia que uma irradiação
saía da hóstia, por ondas. Até meu cor-
po chegou a balançar... Mas achei que
só eu estava vendo que Jesus queria
me tocar com sua presença real. Mas
você também viu?

Durante os oito dias de sua pere-
grinação, a experiência renovou-se
cada vez que Denis assistia à missa
ou rezava diante do Santíssimo. As
ondas enchiam toda a igreja (ou ca-
pela da adoração), nada escapava ao
seu toque. Naquela semana, um pe-
queno grupo de peregrinos vivenciou
a mesma graça.

Denis tinha recebido a  resposta e,
na sua alegria, não podia deixar de par-
tilhá-la com todos: O DOM MAIOR
OFERECIDO EM MEDJUGORJE
NÃO SÃO AS APARIÇÕES, MAS A
EUCARISTIA!

No início deste novo ano, agradecemos, de coração, a todos os “filhos queridos”
da Rainha da Paz, que juntos com este Secretariado rezaram e colaboraram 

financeiramente, para que Suas mensagens chegassem às mãos de milhares de
nossos irmãos, para serem VIVIDAS. Queremos continuar, mas somente com

sua ajuda, poderemos levar adiante nosso trabalho. Colaborando com este 
Secretariado, você estará fazendo parte da história de Medjugorje.

Pedimos à Nossa Senhora que Sua PAZ esteja em seu coração, não 
somente agora, mas sempre. Secretariado Rainha da Paz
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