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Nossa Senhora aparece diariamente em Mediugórie, Bósnia-Herzegovina, desde 24.6.81. Apresenta-se como Rainha da Paz e, atra vés
de 6 jovens, faz ao mundo um urgente apelo à conversão, afirmando serem as mais longas, mais intensas e últimas aparições.

Mensagem da Rainha da Paz, de 25.11.10
Queridos filhos! Eu olho para vocês 

e vejo em seus corações morte sem 
esperança, inquietude e fome. Não há 
oração nem confiança em Deus, por 
isso o Altíssimo me permite trazer-lhes 
esperança e alegria. Abram-se. Abram 
seus corações à misericórdia de Deus 
e Ele lhes dará tudo que necessitam e 
encherá seus corações de paz, porque 
Ele é a paz e a esperança de vocês. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo!

Santa Sé e Mediugórie
A Santa Sé, junto à Congregação para 

a Doutrina da Fé, constituiu, em março 
último, uma comissão internacional 
que está estudando o fenômeno de 
Mediugórie, segundo comunicou o 
Escritório de informações da Santa Sé. 
A Comissão, composta por cardeais, 
bispos, peritos e experts, é presidida pelo 
cardeal Camillo Ruini. Na conferência 
de imprensa do Vaticano, o diretor do 
Escritório de informações da Santa Sé, 
padre Federico Lombardi, explicou que a 
Comissão trabalhará com discrição, e os 
resultados, depois de um longo trabalho, 
serão apresentados à Congregação para 
a Doutrina da Fé.

A mesma notícia foi comunicada aos 
bispos da Conferência Episcopal da 
Bósnia-Herzegóvina pelo arcebispo 
Alessandro D’Errico, Núncio Apostólico 
na Bósnia-Herzegóvina, conforme pedido 
do Secretário de Estado da Santa Sé, 
cardeal Tarcisio Bertone. O Núncio 
D’Errico transmitiu a notícia também aos 
fiéis, depois da celebração eucarística 
na catedral de Maria, Mãe da Igreja, 
em Mostar, distante cerca de 30 Km de 
Mediugórie. 

O provincial franciscano de Herzegóvina, 
Dr. Frei Ivan Sesar, numa declaração para 
Vecernji List, entre outras coisas, disse: 
“Para nós, isto não é nenhuma surpresa. 
Alegramo-nos por essa notícia e estamos 
dispostos a qualquer colaboração. Em 
Mediugórie não acontece nada em 
segredo, tudo está aberto ao público. 
Qualquer um que venha com reta intenção 
e que esteja interessado no fenômeno de 
Mediugórie pode ser testemunha do que 
está se passando ali. E quanto diz respeito 
à Província franciscana da Herzegóvina, 
isto é, à paróquia confiada a esta Província, 
estamos absolutamente abertos para 
qualquer tipo de colaboração, estamos 
dispostos a ajudar a que desenvolvam 
seu trabalho e dar-lhes as informações 
que nos pedirem.”

Mensagens anteriores
25.02.2009 - Queridos filhos! Neste 
tempo de renúncia, oração e penitência, 
convido-os novamente: vão e confessem 
seus pecados para que a graça possa 
abrir seus corações; permitam que ela 
os transforme. Convertam-se, filhinhos, 
abram-se a Deus e a Seu plano para com 
cada um de vocês. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!
25.03.2009 - Queridos filhos! Neste 
tempo de primavera, quando tudo 
desperta do sono do inverno, despertem 
também suas almas com a oração para 
que estejam dispostos a acolher a luz de 
Jesus ressuscitado. Que Ele, filhinhos, 
os aproxime de seu Coração para que 
possam estar abertos à vida eterna. Rezo 
por vocês e intercedo junto ao Altíssimo 
por sua sincera conversão. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo!
25.04.2009 - Queridos filhos! Hoje os 
convido, a todos, a rezar pela paz e a 
testemunhá-la em suas famílias, a fim de 
que a paz se converta no maior tesouro 
neste mundo sem paz. Eu sou sua Rainha 
da Paz e sua Mãe. Desejo conduzi-los pelo 
caminho da paz que vem somente de Deus. 
Por isso, rezem, rezem, rezem. Obrigada 
por terem correspondido a Meu apelo!
25.05.2009 -Queridos filhos! Neste tempo, 
convido todos vocês a rezar pela vinda 
do Espírito Santo sobre cada pessoa 
batizada, para que o Espírito Santo renove 
todos vocês e conduza, pelo caminho do 
testemunho de sua fé, vocês e todos que 
estão longe de Deus e de Seu amor. Eu 
estou com vocês e intercedo por vocês 
diante do Altíssimo. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!

25.06.2009 - Queridos filhos! Alegrem-
se comigo, convertam-se em alegria e 
agradeçam a Deus pelo dom de Minha 
presença entre vocês. Rezem para que, 
em seus corações, Deus esteja no centro 
de sua vida e, com sua vida, filhinhos, 
testemunhem, de forma que cada pessoa 
possa sentir o amor de Deus. Sejam 
Minhas mãos estendidas para cada 
pessoa, de modo que cada um possa 
aproximar-se do amor de Deus. Eu os 
abençôo com Minha bênção maternal. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo!

25.07.2009 - Queridos filhos! Que este 
tempo seja para vocês um tempo de 
oração. Obrigada por terem correspondido 
a Meu apelo!
25.08.2009 - Queridos filhos! Hoje 
os convido novamente à conversão. 
Filhinhos, vocês não são suficientemente 
santos e não irradiam santidade para os 
outros, por isso rezem, rezem, rezem e 
trabalhem na conversão pessoal para 
que sejam, para os outros, sinais do 
amor de Deus. Eu estou com vocês e 
os guio para a eternidade a qual deve 
ardentemente desejar cada coração. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo.
25.09.2009 - Queridos filhos, trabalhem 
com alegria e arduamente em sua 
conversão. Ofereçam todas suas alegrias 
e tristezas a meu Coração Imaculado 
para que os possa conduzir a todos a 
meu Filho bem amado, de maneira que 
em Seu Coração encontrem a alegria. 
Estou com vocês para ensinar-lhes e 
conduzi-los à eternidade. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo!
25.10.2009 - Queridos filhos! Também 
hoje trago-lhes Minha bênção; abençôo 
todos vocês e convido-os a crescer 
neste caminho que Deus começou, por 
meio de Mim, para a salvação de vocês. 
Filhinhos, rezem, jejuem e testemunhem 
alegremente sua fé, e que o coração de 
vocês esteja sempre pleno de oração. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo.
25.11.2009 - Queridos filhos! Neste 
tempo de graça, convido todos vocês a 
renovarem a oração em suas famílias. 
Preparem-se com alegria para a vinda 
de Jesus. Filhinhos, que seus corações 
sejam puros e acolhedores, para que o 
amor e o calor comecem a fluir, por meio 
de vocês, em cada coração que está 
longe de Seu amor. Filhinhos, sejam 
minhas mãos estendidas, mãos de amor 
para todos aqueles que se perderam, 
que não têm mais fé nem esperança. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo!



25.12.2009 - Queridos filhos! Neste dia 
de alegria, apresento todos vocês a meu 
Filho, Rei da Paz, para que Ele lhes dê 
Sua paz e bênção. Filhinhos, com amor, 
compartilhem essa paz e bênção com os 
outros. Obrigada por terem correspondido 
a Meu apelo.
25.01.2010 - Queridos filhos! Que este 
tempo seja para vocês um tempo de 
oração pessoal, para que em seus 
corações cresça a semente da fé, e 
que ela possa crescer em um alegre 
testemunho para os outros. Eu estou com 
vocês e desejo exortar todos: cresçam 
e alegrem-se no Senhor que os criou. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo.
25.02.2010 - Queridos filhos! Neste 
tempo de graças, quando também a 
natureza se prepara para oferecer as 
cores mais belas do ano, Eu os convido, 
filhinhos, a abrirem seus corações a Deus 
Criador, a fim de que Ele os transforme 
e os modele à Sua própria imagem, 
para que todo o bem que se encontra 
adormecido em seus corações possa 
despertar-se para uma nova vida e 
ardente desejo de eternidade. Obrigada 
por terem correspondido a Meu apelo!
25.03.2010 - Queridos filhos! Também 
hoje desejo convidar todos vocês a serem 
fortes na oração e nos momentos em 
que as tentações os assaltam. Vivam na 
alegria e na humildade sua vocação cristã 
e dêem testemunho a todos. Eu estou 
com vocês e apresento todos vocês a 
meu Filho Jesus e Ele será para vocês 
força e amparo. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo.
25.04.2010 - Queridos filhos! Neste 
tempo, quando de maneira especial 
rezam e pedem minha intercessão, 
convido-os, filhinhos, a rezar para que, por 
meio de suas orações, eu possa ajudar 
o maior número possível de corações 
a abrirem-se às minhas mensagens. 
Rezem pelas minhas intenções. Eu estou 
com vocês e intercedo junto a Meu Filho 
por cada um de vocês. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo!
25.05.2010 - Queridos filhos! Deus lhes 
deu a graça de viver e de proteger todo 
o bem que existe em vocês e ao seu 
redor, e de estimular os outros a serem 
melhores e mais santos, porém Satanás 
não dorme e, por meio do modernismo, 
desvia vocês e os conduz por seu 
caminho. Por isso, filhinhos, no amor a 
meu Imaculado Coração, amem a Deus 
sobre todas as coisas e vivam Seus 
Mandamentos. Assim  a vida de vocês 
terá sentido e a paz reinará sobre a Terra. 
Obrigada por terem correspondido a Meu 
apelo!
25.06.2010 - Queridos filhos! Com 
alegria convido todos vocês a viverem 
alegremente minhas mensagens, 
somente assim, filhinhos, vocês poderão 
estar mais perto de meu Filho. Eu desejo 
unicamente conduzir todos vocês a Ele, 
e nEle encontrarão a verdadeira paz e 
a alegria em seus corações. Abençôo 
todos vocês e amo-os com imenso amor. 
Obrigada por terem correspondido a Meu 
apelo!

25.07.2010 - Queridos filhos! Convido-
os novamente a seguir-Me com alegria. 
Desejo conduzir todos vocês a meu 
Filho, seu Salvador. Vocês não estão 
conscientes de que sem Ele vocês 
não têm alegria, nem paz, nem futuro, 
nem vida eterna. Por isso, filhinhos, 
aproveitem este tempo de alegre oração 
e de abandono. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!
25.08.2010 - Queridos filhos! Com 
grande alegria, também hoje, desejo 
novamente convidá-los: rezem, rezem, 
rezem. Que este tempo seja para vocês 
tempo de oração pessoal. Durante 
o dia, procurem um lugar onde, em 
recolhimento, possam rezar com alegria. 
Eu os amo e a todos abençôo. Obrigada 
por terem correspondido a meu apelo!
25.09.2010 - Queridos filhos! Hoje Eu 
estou com vocês e a todos abençôo 
com minha bênção materna de paz, 
e exorto-os a viverem ainda mais sua 
vida de fé, porque ainda são fracos e 
não são humildes. Exorto-os, filhinhos, 
a falar menos e a trabalhar mais em 
sua conversão pessoal, para que seu 
testemunho seja fecundo. E que sua vida 
seja uma oração contínua. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo!
25.10.2010 - Queridos filhos! Que este 
tempo seja para vocês um tempo de 
oração. O Meu convite deseja ser para 
vocês, filhinhos, um convite para que se 
decidam a seguir o caminho da conversão, 
por isso, rezem e peçam a intercessão 
de todos os Santos. Que eles sejam 
para vocês exemplo, estímulo e alegria 
para a vida eterna. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!

Notícias e Testemunhos
Aparições Extraordinárias

À medida que os videntes vão recebendo 
os 10 segredos, os videntes deixam de 
ter aparições diárias, mas Nossa Senhora 
prometeu-lhes uma aparição anual, até o 
final de suas vidas. Já conhecem os 10 
segredos Miriana, Ivanka e Iákov. Eles 
tiveram aparições diárias até 1982, 1985 
e 1998, respectivamente. Os demais 
videntes, Maria Pavlovic, Ivan e Vicka, 
conhecem, até agora, 9 segredos e ainda 
possuem aparições diárias. 

Aparições anuais
Miriana Dragicevic-Soldo

Miriana teve aparições diárias de 24 de 
junho de 1981 até  25 de dezembro de 
1982. Naquele dia, Nossa Senhora disse-
lhe: “Escolhi-te, e disse-te quanto era 
necessário. Confiei-te o conhecimento 
dos horrores que deves enfrentar com 
dignidade. Pensa em mim, e como 
também derramo tantas lágrimas por isso. 
Deves sempre ser corajosa. Entendeste 
em seguida minhas mensagens e, da 
mesma forma, deves compreender que 
agora devo deixar-te. Sê corajosa...!”. 

Depois de confiar-lhe o décimo 
secredo, Nossa Senhora disse-lhe que, 
durante toda sua vida, aparecer-lhe-ia 
uma vez por ano, no dia 18 de março. 

Além destas aparições anuais,  Nosas 
Senhora também tem aparecido a ela no 

dia 2 de cada mês para, juntas, rezarem 
pela conversão dos pecadores.

Miriana disse: “As pessoas pensam 
que Nossa Senhora vem a mim no dia 
18 de março por ser a data de meu 
aniversário. Com certeza ela não vem 
naquela data por ser o meu aniversário. 
Ela nunca me disse “feliz aniversário!” 
Quando tudo começar a acontecer, vocês 
conhecerão o motivo da escolha do dia 
18 de março, do dia 2 de cada mês e 
também a razão do jejum solicitado para 
as quartas e sextas-feiras. Então tudo 
ficará claro”.
18.03.2009 - 44º Aniversário de Miriana. 
Ela teve a aparição anual na presença de 
muitos peregrinos reunidos na Cruz Azul. 
Ao término da aparição, Nossa Senhora 
transmitiu-lhe a seguinte mensagem: 
Queridos filhos! Hoje, convido-os a olhar, 
de modo sincero e demoradamente, 
seus corações. O que vocês vêem 
neles? Onde está neles Meu Filho 
e o desejo de Me seguirem até Ele? 
Meus filhos, este tempo de renúncia 
seja um tempo de se abandonarem 
a Ele e perguntarem: o que deseja 
Deus de mim, pessoalmente? O que 
devo fazer? Rezem, jejuem e terão 
o coração pleno de misericórdia. 
Não se esqueçam de seus pastores. 
Rezem para que eles não se percam 
e permaneçam em Meu Filho, a fim 
de que sejam bons pastores para seu 
rebanho.

Nossa Senhora olhou para todas as 
pessoas presentes e continuou: Digo-
lhes novamente: se soubessem quanto 
os amo, chorariam de felicidade. 
Obrigada.
Ivanka Ivanković

Ivanka teve aparições diárias de 24 de 
junho de 1981 a 7 de maio de 1985. Naquele 
dia, a Virgem disse-lhe: “Minha querida 
menina, hoje é nosso último encontro, 
mas não te entristeças, porque virei 
visitar-te em cada aniversário da 
aparição. Minha menina, não creias 
que tenhas feito algo errado, e que 
por isso não deseje vir mais. Não, 
isso não é verdade. Tu aceitaste com 
todo teu coração os planos que meu 
Filho e Eu tínhamos para ti. Sentes-te 
contente de que sou Tua Mãe e que te 
amo com todo meu Coração. Ivanka, 
obrigada por teres correspondido 
ao convite de meu Filho e por teres 
perseverado, e por estares sempre 
junto a Ele e permanecer o tempo todo 
que Ele considerou necessário. Minha 
menina, dize a teus amigos que meu 
Filho e Eu estaremos sempre com eles. 
Quando precisarem, chamem-Nos. O 
que te disse ao longo destes anos a 
respeito dos SEGREDOS, ainda não 
é hora de dizer a ninguém. Ivanka, a 
graça que tu e os outros receberam 
ninguém nesta terra a recebeu até 
agora!”. Depois de confiar-lhe o décimo 
secredo, a Virgem disse-lhe que, durante 
toda sua vida, aparecer-lhe-ia uma vez ao 
ano - no aniversário da primeira aparição, 
no dia 25 de junho.

25 de junho 2009 - A aparição, que durou 
10 minutos, aconteceu na casa de Ivanka. 
Durante a aparição, esteve presente só a 
família de Ivanka, seu esposo e seus três 
filhos. Depois da aparição, Ivanka disse: 



“A Virgem permaneceu dez minutos 
comigo, falou-me do décimo segredo. 
Nossa Senhora disse: ‘Queridos filhos, 
convido-os a serem apóstolos da Paz. 
Paz, paz, paz’.
25 de junho de 2010 - A aparição ocorreu 
durante 6 minutos, em sua casa. Estava 
presente apenas sua família. Depois da 
aparição, Ivanka disse: Nosas Senhora 
falou-me do quinto segredo e, por fim, 
disse: “Queridos filhos, recebam 
minha bênção.”   
Iákov

Este vidente teve aparições diárias 
desde o dia 25 de junho de 1981 até 12 
de setembro de 1998. Nesse dia, Nossa 
Senhora disse-lhe:”Querido filho! Eu sou 
tua Mãe e te amo incondicionalmente. 
A partir de hoje, não aparecerei a ti 
diariamente, mas no dia de Natal, Dia 
do Nascimento de Meu Filho. Não 
fiques triste, porque Eu, como Mãe, 
estarei sempre contigo e, como toda 
verdadeira mãe, não te abandonarei. 
Tu continua seguindo adiante no 
caminho de Meu Filho, caminho de 
paz e de amor. Procura perseverar na 
missão que te confiei. Sê exemplo de 
quem conheceu a Deus e seu Amor. 
Que as pessoas vejam sempre em ti 
um exemplo do que Deus opera nas 
pessoas e de como atua por meio 
delas. Eu te abençôo com Minha 
bênção materna e agradeço-te por 
teres correspondido a Meu apelo.” 
Depois de confiar-lhe o décimo segredo, 
Nossa Senhora disse que apareceria a 
ele uma vez por ano, no dia de Natal, dia 
25 de dezembro.
25 de dezembro de 2009 - Nossa 
Senhora aparedeu a Iákov com o Menino 
Jesus nos braços. A aparição começou 
às 14h35, durou 12 minutos, e, ao final, 
Ela deu a seguinte mensagem: 

Queridos filhos! Durante todo este 
tempo que Deus, de maneira especial, 
permitiu-Me estar com vocês, desejo 
guiá-los pelo caminho que conduz a 
Jesus e à salvação de vocês. Meus 
filhinhos, somente em Deus vocês 
podem encontrar a salvação e, por 
isso, especialmente neste dia de graça, 
com o Menino Jesus nos braços, peço-
lhes que permitam  a Jesus nascer em 
seus corações. Somente com Jesus 
no coração, vocês podem seguir o 
caminho da salvação e da vida eterna. 
Obrigada por terem correspondido a 
Meu apelo.

Aparições diárias
Vicka

Ainda aguardamos que Vicka, quando 
autorizada por Nossa Senhora, libere 
para publicação e se torne conhecida a 
história da vida de Nossa Senhora que a 
própria Mãe do Senhor narrou à vidente. 
Numa entrevista a padre Livio, Vicka 
revelou que um dos videntes continuará 
tendo aparições diárias mesmo durante 
a revelação dos segredos.

A vidente Vicka não pode, no 
momento, ter encontro com os grupos 
de peregrinos, pois está muito doente 

com problemas na coluna. Sofre muito, 
está bastante magra, mas sempre com 
um semblante alegre, próprio de quem vê 
Nossa Senhora todos os dias. Rezemos 
para que ela tenha força para continuar 
carregando essa pesada cruz, por amor 
a Jesus, a Nossa Senhora e a todos nós.   
Maria Pavlovic 

Na tarde de 31 de dezembro de 2009, 
a vidente Maria Pavlovic falou a Nossa 
Senhora que, no dia seguinte, festa da 
Mãe de Deus, e primeiro dia do ano, 
muitos peregrinos tinham pedido a 
ela permissão para estar presentes à 
aparição em sua casa, às 17h40. Tendo 
em vista ser sua casa muito pequena 
para tanta gente, com tristeza não 
poderia receber todos os peregrinos. 
Por essa razão, ela sugeriu a Nossa 
Senhora uma mudança no programa, 
para que Nossa Senhora aparecesse 
na Colina das Aparições, ao céu aberto, 
possibilitando a todos participarem, e 
não em sua capelinha particular. Nossa 
Senhora respondeu que naquele dia 
apareceria duas vezes, tanto na capela 
da casa da vidente quanto na Colina 
das Aparições! Desta forma, na noite 
de primeiro de janeiro, todos estavam 
na Colina do monte Pódbrdo, rezando o 
Rosário, debaixo de uma grande chuva, 
pisando na lama e o coração em festa. 
A aparição foi longa e, depois, a vidente 
disse aos peregrinos que Nossa Senhora 
chegou acompanhada de legiões de 
Anjos! Sorridente, olhou para todos e 
disse: “Vocês são a minha alegria, 
vocês são a minha esperança!” Ao 
término, pediu que, com urgência, 
vivêssemos as mensgens que Ela 
continua nos dando. Desde 1984, por 
meio de Maria Pavlovic, Nossa Senhora 
dá uma mensagem para a Paróquia de 
Mediugórie e para o mundo, rapidamente 
divulgada por toda a parte, em dezenas 
de línguas. Inicialmente, a mensagem era 
semanal e, a partir de 1987, passou a ser 
mensal, no  dia 25 de cada mês.
Ivan

Nos últimos 15 anos, o vidente 
Ivan tem viajado pelo mundo inteiro, 
levando a mensagem de Nossa Senhora 
para o maior número de pessoas, e 
tem se encontrado com presidentes, 
famílias reais, embaixadores, políticos, 
personalidades do esporte, do cinema 
e também com as pessoas mais pobres 
que não podem ir a Mediugórie. Nossa 
Senhora aparece-lhe diariamente. Ivan, 
certa vez, revelou que há um motivo pelo 
qual ele passa uma parte do ano nos 
Estados Unidos e Maria Pavlovic, na Itália.
Frei Iozo Zovko

Um ano sabático para Frei Iozo Zovko. 
Eis o teor da carta oficial distribuída por 
sua assistente, a senhora Vesna Curic:

“Siroki Brijeg, 9 de fevereiro de 2009. 
Com a presente notificação, desejamos 
informar-lhes que, por razões de saúde, 
e por necessidade de descanso e 
convalecença, bem como devido ao 
começo das obras na zona de Badija, Frei 
Iozo Zovko solicitou a seus superiores 
a permissão para residir fora de sua 

Província (religiosa). Seu pedido foi 
acolhido pelo Provincial.

Por essa razão, foram suspensos 
todos os programas previstos para o ano 
em curso. Rogamos a todos os nossos 
coordenadores e colaboradores, bem 
como aos organizadores de peregrinações 
a Mediugórie, aos organizadores de 
encontros e retiros de oração, assim como 
a todos os Centros de Mediugórie, e aos 
peregrinos, que levem em consideração 
esta informação, e que não programem 
nem solicitem encontros com Frei Iozo 
durante este período. Agradecemos-
lhes pela compreensão. Permaneçamos 
unidos pela oração em Cristo Jesus.”

O jeito de Nossa Senhora
Muitos, e de muitas maneiras 

diferentes, interrogam os videntes sobre o 
aspecto de Nossa Senhora e, geralmente, 
sobre o que ocorre na paróquia de 
Mediugórie. Quem melhor sintetizou tudo 
isso foi Frei Janko Bubao, membro da 
Província franciscana da Hercegovina, 
e também escritor. Ele seguiu os 
acontecimentos de Mediugórie desde o 
começo. Durante vários anos, vinha a 
Mediugórie ouvir confissões, adquirindo, 
assim, ao mesmo tempo, a experiência 
sobre a espiritualidade de Mediugórie. 
O resultado visível desse trabalho foi o 
livro “Mil encontros com a Virgem em 
Mediugórie” (1985), que chegou a ser 
um sucesso mundial e obteve um prêmio. 
Nesse livro, a vidente Vicka fala sobre 
suas experiências. Além dessa entrevista, 
frei Janko falou sobre as mesmas coisas 
com outros videntes também, e, ao final, 
publicou somente sua conversa com 
Vicka, porque pareceu-lhea deonfiss esus.
ar.e Alnte dise isando na lama e o corç a 
cruz para ajudar  que suas respostas 
eram as mais completas entre todas. As 
declarações dos demais videntes não 
se diferenciavam consideravelmente em 
nenhum ponto. Sobre o jeito de Nossa 
Senhora, segundo suas palavras, várias 
vezes esteve falando com todos os 
videntes e nada publicou sem o prévio 
consentimento deles.

À medida que o tempo passava, 
pintores, escultores e artistas buscavam 
fazer uma  imagem de Nossa Senhora. 
Muitas delas bem diferentes da descrições 
feitas pelos videntes. Para organizar um 
pouco tudo isso, frei Janko, ainda que 
com idade avançada (nasceu em 1913), 
fez outra tentativa. Pediu que todos os 
videntes pegassem uma folha de papel 
e respondessem perguntas sobre o 
jeito de Nossa Senhora. A maioria dos 
videntes respondeu ao questionário 
elaborado por Frei Janko (Ivan Dragićević, 
Vicka Ivanković, Maria Pavlović, Ivanka 
Ivanković e Mirana Dragićević). Este 
questionário foi respondido e suas 
respostas foram assinadas pelos videntes 
no mosteiro de Humac, no dia 23 de julho 
de 1982. Jakov Čolo não respondeu o 
questionário por razões justificadas, mas 
estava de acordo com o que tinham falado 
os outros videntes, sem acrescentar nada 
de especial. No próximo exemplar do 
Eco, vamos publicar as respostas dadas 
por Vicka.



agências dos Correios que possuam 
Banco Postal, Ag. 241-0 Conta 600.002-
9, bem como nas agências Bradesco e 
seus caixas eletrônicos BDN, na mesma 
conta. Os comprovantes dos depósitos 
efetuados devem ser enviados para 
anotação no cadastro.

 

Os Segredos de Mediugórie
Como já sabemos, os 10 segredos 

dados por Nossa Senhora em Mediugórie 
falam sobre o futuro da humanidade. 

Sabemos também que Nossa 
Senhora entregou a Miriana um tipo de 
pergaminho onde estão escritos os dez 
segredos. Dez dias antes de se realizar 
o primeiro segredo, Miriana entregará 
o pergaminho a padre Petar, 64 anos 
(escolhido por Miriana e confirmado 
por Nossa Senhora para divulgar os 
segredos para a humanidade, três dias 
antes da realização de cada um) e 
somente esse padre, além de Miriana, 
conseguirá ler os segredos e terá que 
revelá-los a toda a humanidade, três dias 
antes da realização de cada um deles. 

O terceiro segredo é um sinal concreto, 
visível, palpável e permanente, já foi 
mostrado aos seis videntes em uma 
visão. Segundo os videntes, o sinal é 
belíssimo. Também este terceiro segredo 
(o grande sinal) será anunciado três 
dias antes de acontecer. Sabemos que 
devemos nos preparar com oração e 
jejum. Aqueles que fizerem assim não 
precisarão temer nada. Tudo o que 
acontecer será permitido por Deus.

Disse Miriana: “As pessoas devem 
se preparar espir i tualmente para 
não se deixarem levar pelo pânico, e 
reconciliarem-se urgentemente com 
Deus”.

V i c k a  d e u  a l g u n s  d e t a l h e s 
interessantes: “O sinal será sobre a terra, 
aparecerá  de uma vez só, todos poderão 
ver, será permanente e indestrutível. Será 
deixado para mostrar ao povo que Nossa 
Senhora está presente aqui entre nós. 
Mas ai daqueles que esperam o sinal 
para se converter.”

Nossa Senhora disse que, no momento 
em que aparecer o sinal, muitos serão 
curados. 

Aos videntes, Nossa Senhora pediu, 
em uma das aparições, que olhassem a 
Colina e procurassem recordar de seu 
aspecto, porque, depois do sinal, a Colina 
não será a mesma, como no início das 
aparições.

Certo dia Miriana disse: “Não tenham 
medo de ter filhos, pelo contrário, devem 
temer não tê-los. Quando os segredos 
forem revelados, entenderão porque 
era importante ter tido muitos filhos. Eu 
mesma desejo ter muitos”.

Miriana explicou também que as datas 
escolhidas por Nossa Senhora: 18 de 
março, 2 de cada mês, 25 de junho, 25 
de dezembro, têm um significado e um 
sentido. Quando começarem a se realizar 
os segredos, então se compreenderá 
o porquê  dessas datas escolhidas por 
Nossa Senhora.

Padre Petar (Pedro), que vai divulgar 
os segredos para a humanidade, 3 dias 
antes, nasceu em 1946, portanto, já tem 
64 anos e os segredos acontecerão no 
curso normal de sua vida.

   
Mediugórie hoje

A cada dia que passa, aumenta 
sempre mais o número de peregrinos 
em Mediugórie. Os hotéis, pensões e 
casas de acolhimento de peregrinos 
estão sempre lotados, apesar das novas 
construções. Para o aniversário das 

aparições, no próximo dia 25 de junho, 
tivemos que reservar acomodação para 
nossos pregregrinos com um ano de 
antecedência.

A igreja Matriz de São Tiago, em 
Mediugórie, continua do mesmo tamanho, 
como no início das aparições. Nossa 
Senhora disse que igrejas já existem 
muitas, Ela prefere os corações. Desta 
forma, para as celebrações eucarísticas 
vespetinas, os sacerdotes utilizam o 
altar circular, externo, com capacidade 
para aproximadamente 200 sacerdotes, 
enquanto os peregrinos, sentados em 
bancos, cadeiras, ou na grama, utilizam 
o grande pátio em volta do referido altar.      

As palestras dos videntes dirigidas 
aos peregrinos agora acontecem neste 
mesmo espaço externo, pela manhã, com 
tradução simultânea em frequência FM 
para os principais idiomas. Assim, com 
um pequeno rádio FM e fone de ouvido, 
os peregrinos ali presentes podem, 
sem atropelos, ouvir o testemunho dos 
videntes, conforme programa divulgado 
com antecedência pela Igreja local. 
Esse sistema de tradução também 
já é utilizado durante a Santa Missa 
vespertina internacional, diária, bem 
como durante a adoração noturna, nas 
quartas e sábados. 

Como contribuir para o Eco
As contribuições para o Eco de 

Mediugórie podem ser depositadas 
no Banco do Brasil, Ag. 4275-7, conta 
403.964-5, em nome de Servos da 
Rainha, ou enviadas por meio de 
cheque nominal e cruzado, a favor de 
Servos da Rainha, em carta registrada. 
Poderão também ser deposita das nas 

Peregrinação a Mediugórie
Aniversário dos 30 anos das aparições 

diárias. Participe! Vagas limitadas. 
Preço acessível. Reserve logo sua vaga!

Roteiro 1 - Mediugórie, Fátima e Lisboa 
. Saída - 20.06.2011;  Volta - 01.07.2011.

Roeiro 2 -  Mediugórie, Lourdes, Fátima 
e Lisboa. Saída - 20.06.2011 e volta - 
05.07.2011.

Roteiros completos no site:
www.servosdarainha.org.br

ou pelo telefone (061) 3624-5511.

Nota 
Por motivo de muitas atividades 
inadiáveis, assumidas na Diocese, na 
Paróquia, na Comunidade Servos da 
Rainha e na emissora Rede Imaculada 
(94,5 FM, escute-a também pela 
internet: www.redeimaculada.org.br), 
o Eco não tem sido publicado com 
a regularidade que merecem Nossa 
Senhora e os caros leitores. Pedimos 
desculpas pelo atraso, mas vamos 
continuar editando este Informativo na 
medida em que o tempo nos permitir. 
Por intercessão de Nossa Senhora, 
Rainha da Paz, abençoe-vos Deus 
Todo_Poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

Pe. Reinaldo

Peregrinos Servos da Rainha - Julho/2009

Peregrinos Servos da Rainha - Setembro/2010


