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Nossa Senhora aparece diariamente em Mediugórie, Bósnia-Herzegovina, desde 24.6.81. Apresenta-se como Rainha da Paz e, através
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 25.03.14

Queridos filhos! Convido-os
novamente: comecem a lutar contra
o pecado como nos primeiros dias,
vão se confessar e decidam-se pela
santidade. Por meio de vocês, o amor
de Deus fluirá para o mundo, a paz
reinará em seus corações e a bênção
de Deus os plenificará. Eu estou com
vocês e, diante de meu Filho,
intercedo por todos vocês. Obrigada
por terem correspondido a meu apelo.

A Mensagem Mais Importante
Não nos esqueçamos de que a

mensagem mais importante que Nossa
Senhora nos traz é sempre Sua presença
diária, cada vez que aparece aos três
videntes que ainda continuam tendo as
aparições diárias. Lembremo-nos de que
Nossa Senhora não lhes aparece porque
tenham mais qualidades ou maiores
marcas de santidade do que as outras
pessoas, mas porque deseja levar uma
grande mensagem à humanidade. Ainda
que tenhamos as  mensagens do dia 2
de cada mês e a do dia 25, Nossa
Senhora aparece todos os dias, embora
não A vejamos nem tenhamos uma
mensagem falada diariamente. A aparição,
em si, é já uma mensagem para o mundo
e para a Igreja.

1. Começar de novo é decidir-se pelo
amor.

Este mês, como ocorre com frequência,
as mensagens de Nossa Senhora, suas
palavras se adaptam ao tempo litúrgico que
vivemos em preparação à Páscoa de 2014.
Observa-se que Ela disse: Queridos
filhos! Convido-os novamente:
comecem a lutar contra o pecado
como nos primeiros dias, vão se
confessar e decidam-se pela
santidade. Começar a lutar contra o
pecado é tomar consciência da importância
que tem a santidade, porque quem se
interessa por «começar» combate, de fato,
o pecado e é o mesmo que levar a sério a
santidade; é sentir que está sempre
«começando» e não perdeu sua vocação
cristã. É como acontece com um casal
que, mesmo depois de muitos anos de
convivência, nunca deixou de se amar.
Muitas vezes sentem-se como se
estivessem «iniciando» sua relação. É
desta forma que se põe em prática o amor.
É como acontece com os sacerdotes ou
religiosas que, mesmo com o passar dos
anos de vida consagrada ao Senhor, não
deixaram de viver em plenitude sua
vocação. Todos sentiremos, seguramente,
que estamos começando, porque o único
que não envelhece no ser humano é o amor.

É impossível que o amor envelheça, porque
a faculdade que todos temos de amar é
ilimitada, e do amor depende a vocação
ao matrimônio, à vida consagrada e toda
vocação cristã. O problema ocorre quando
se deixa de amar, quando as pessoas
deixam de sentir que estão «começando»,
e caem na rotina. Nossa Senhora aparece
todos os dias, fala, corrige seus filhos e
diz: «não deixem de amar», «comecem
sempre». Prestemos atenção em suas
palavras: Queridos filhos, convido-os
novamente: comecem a lutar contra o
pecado como nos primeiros dias. É
como se dissesse: «não envelheçam
espiritualmente», «não se desanimem»,
«não deixem de amar», «não caiam na
rotina». Desta forma, na mensagem deste
mês, Nossa Senhora pede uma verdadeira
renovação espiritual aos que seguem Suas
mensagens.

É um chamado a voltar ao primeiro
amor. Na realidade, não devia falar assim
se todos vivessem suas mensagens. Sem
dúvida, Nossa Senhora sabe que alguns
falham, desanimam-se, deixam de amar…
Por isso, Ela volta ao tema da conversão:
Queridos filhos, convido-os
novamente: comecem a lutar contra
o pecado como nos primeiros dias.
Recordemo-nos de que Ela nos quer
santos e, sem a decisão pela luta contra
o pecado, não há santidade. Desta forma,
começar é decidir-se pelo amor, porque
quem não é capaz de amar não é capaz
de começar. Sabem disso as pessoas
casadas e também os consagrados. E a
mesma coisa acontece quanto ao pôr em
prática o que nos pede Nossa Senhora: é
preciso amá-La, porque se não A amamos
não podemos obedecer-Lhe.

2 . Lutar contra o pecado é decidir-se
pela Confissão bem feita.

Nesta mensagem, Nossa Senhora
pede que se vá à Confissão para lutar
contra o pecado. Observemos que muitas
pessoas não se confessam com o
sacerdote, porque afirmam que o fazem
diretamente com Deus, o que não é
suficiente. Nossa Senhora quer que
procuremos o sacramento, porque,
confessando-nos diretamente com Deus,
não se recebe a graça do sacramento
instituído por Cristo. É como quem não
aceitaria comungar porque come pão em
sua casa, e a diferença entre o pão que
comemos em casa com o Corpo de Cristo
que recebemos na comunhão é imensa:
um é sacramento e o outro não. O mesmo
ocorre entre a Confissão auricular com o
sacerdote e o pedir perdão diretamente a
Deus: um é sacramento e o outro não. As
pessoas que não se confessam, sem
saber, fazem mal a si próprias. Igual
pecado comete quem não comunga ou
quem comunga sem ter-se confessado.

Não se confessar é uma espécie de
suicídio espiritual, é acabar com a vida,
porque a Escritura diz claramente: «o
salário do pecado é a morte» e a maneira
que Deus tem para perdoar-nos os
pecados é a Confissão. Quem não se
confessa não recebe esta graça, vive em
pecado, ainda que sua consciência de
nada o acuse.

A um ateu ou agnóstico, dificilmente sua
consciência o lembrará de que deve se
confessar, porque, simplesmente, não
acredita em Deus. E como não acredita
nEle, não acreditará que Deus lhe possa
perdoar os pecados. Mas quem crê que
Deus pode perdoar seus pecados procura
um sacerdote, que Deus colocou para
perdoar os pecados, e não se comporta
como um ateu. Por isso, Nossa Senhora
diz: comecem a lutar contra o pecado
como nos primeiros dias, vão se
confessar e decidam-se pela santidade.
Assim, ir à Confissão é decidir-se por mudar
e vencer o pecado. Mas também ir à
Confissão é deixar-se apaixonar por Deus,
porque nunca uma pessoa se sente mais
amada do que quando se sente perdoada
por aquele a quem feriu. É o que acontece
na relação entre Deus e nós: quando
sentimos que Ele mais nos ama é quando
Ele nos manifesta Seu perdão.

Lembremo-nos de que é por meio da
reconciliação que o amor cresce entre
duas pessoas: as pessoas que mais se
amam não são as que menos se
ofenderam, mas as que mais
experimentaram o perdão (reconciliação)
depois de se terem ferido. Só que, em
nossa relação com Deus, nós somos os
únicos que falhamos, porque Ele jamais
falha. Portanto, confessar-se bem é



aproximar-se do amor de Deus. E quanto
mais a alma se abre com o sacerdote
confessor, e é mais sincera com Ele,
mais fortemente experimentará o amor de
Deus em seu coração. Por isso, quem
vai ao confessionário deve ir sem
máscaras, isto é, sem nenhuma reserva,
e contar toda a verdade, e assim
experimentar intensamente o amor de
Deus. Deus é amor e, em Seu perdão,
Seu amor se encontra com o nosso. Por
isso, há que proceder sem medo; o amor
expulsa o temor. Então, Nossa Senhora
deseja que nos preparemos para a
Páscoa de Seu Filho com uma boa
Confissão, como um presente que
podemos oferecer-Lhe.

Não há melhor maneira de demonstrar
nosso amor a Deus do que confessando
toda a verdade ao sacerdote que
escolhemos para nos perdoar os pecados.
Os santos também foram pessoas que
cometiam pecados, mas que, depois de
terem ofendido a Deus, sabiam levantar-
se. Lembremo-nos de que o Papa convidou
toda a Igreja para celebrar a Confissão,
instituindo, nesta Quaresma, 24 horas de
reconciliação, onde ele mesmo ministraria
o Sacramento do Perdão. O Papa
Francisco disse que poderia chamá-la de
“festa do perdão”, porque dá-nos o perdão,
devemos celebrar o Senhor, assim como
o pai da parábola do filho pródigo, quando
o filho chegou em casa; o pai fez uma festa,
esquecendo todos os seus pecados. A
proposta do Papa foi que, a partir das 17
horas do dia 28 de março, durante 24 horas,
pelo menos uma igreja, em cada Diocese,
permanecesse aberta para permitir a todos,
que quisessem, aproximar-se da Confissão
e da Adoração Eucarística. Que bênção!
Maria e o Papa falam a mesma linguagem,
cabe-nos corresponder!

Padre Francisco Angel Verar Hernandez

Notícias e Testemunhos
A Imagem de Nossa
Senhora se Iluminou

Na noite de segunda feira, dia 23 de
setembro de 2013, na casa da vidente
Vicka, a imagem de Nossa Senhora de
Lourdes iluminou-se. 

Este acontecimento chamou a
atenção dos noticiários e da mídia e, em
Mediugórie, rapidamente reuniram-se
milhares de fiéis desejosos de
testemunhar esses acontecimentos.

A vidente Vicka, em entrevista para a
Nova TV da Croácia, disse: “Estou feliz por
ser instrumento de Nossa Senhora. As
pessoas que vêm aqui não são curiosas,
mas vêm por alguma dificuldade. Nossa
Senhora, ao longo de 32 anos brilha em
Mediugórie, um brilho especial. Aquilo que
nos oferece é um chamado que fornece luz
em um tempo de trevas, pois os corações
estão obscurecidos.”

Nesse sentido, diz, “não nos surpreende
tudo isso que está acontecendo”. Vicka
descreveu, também, como Nossa Senhora
aparece: “Quando Nossa Senhora vem, é
precedida de uma luz especial. Três vezes
aparece a luz, que é o sinal de Sua chegada.
Usa vestes de cor cinza, tem olhos azuis,
cabelos escuros, face rosada e flutua sobre
uma nuvem. Nas festividades, vem toda
dourada”.         Fonte: www.medjugorje.orb.br

A Palavra de Deus e o
Sentido da Vida

Hoje, pela rapidez das nossas
comunicações e da nossa movimentação,
pela velocidade (atualmente comparável à
da luz), da divulgação das informações, o
mundo hoje parece mais pequeno do que o
de ontem e mais simples e mais imediata
a solução de nossos problemas, ou, pelo
menos, maior possibilidade de enfrentá-los.
Este é, de fato, um dado positivo, um
verdadeiro contributo ao melhoramento da
qualidade de vida, mas os seus benefícios
não estão privados de escórias venenosas.
Basta pensar, por exemplo, nas
implicações negativas da globalização da
economia, nas novas escravaturas do
homem, particularmente das mulheres e
das crianças, na concentração do poder
econômico nas mãos de algumas raposas
sem escrúpulos, na escravização da politica
na economia, no poder destruidor das
armas modernas, nos perigos da utilização
de energia nuclear no campo industrial, etc.
Parece impossível à criatura humana fazer
algo imune de consequências negativas, e
é talvez assim que intencionalmente e
orgulhosamente Deus é excluído da nossa
vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem
permanece em Mim e Eu nele, esse dá
muito fruto, porque sem Mim nada podeis
fazer (Jo 15,5). Para nos recordamos quem
somos, onde vivemos e onde somos
esperados para chamar-nos à comunhão
com Deus, a Santíssima Virgem Maria está
conosco em Mediugórie há tanto tempo e
os frutos de Sua presença já estão maduros
e outros ainda amadurecem em nossos
corações, mas a nossa resposta ainda não
é suficiente.

Guardemos no coração esta
Mensagem, aprendamos a escutar com
o coração, aprendamos a recusar tudo o
que nos afasta da Palavra de Deus e
aspiremos apenas àquilo que dEle nos
aproxima, como Maria nos pede, e
podemos fazê-lo porque Ela está conosco
e Sua ajuda é segura e forte.

Atenção: este é tempo de graça, mas
também de forte tentação; o tentador é
enganador, mas contradiz-se facilmente
porque não é capaz de originalidade, só
sabe insidiar por grotesca imitação, até
para apresentar-se com Jesus! Tomai
cuidado para que ninguém vos engane!
Porque muitos virão em Meu nome
dizendo: «Eu sou o Cristo» e hão de
enganar muita gente. (Mt.24,4-5).

Permaneçamos ancorados na Palavra
de Deus e desmascaremos, com
humildade e firmeza, todo o engano
satânico. Tenho necessidade de
apóstolos humildes que, com o
coração aberto, aceitem a Palavra de
Deus e ajudem os outros, a fim de que,
com a Palavra de Deus, compreendam
o sentido da sua vida.

NucioQuattrocchi- Eco de Maria

Mensagens Anteriores
25.12.2010 - Queridos filhos! Hoje,

meu Filho Jesus e Eu desejamos dar-
lhes abundância de alegria e de paz para
que cada um de vocês seja um alegre
portador e testemunha de paz e alegria
nos lugares em que vivem. Filhinhos,
sejam bênção e sejam paz. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo.

Mensagens da Rainha da Paz de 2011

25.01.2011 – Queridos filhos!
Também hoje estou com vocês; Eu os
observo, os abençôo, e não perco a
esperança de que este mundo mude
para o bem e a paz reine nos corações
das pessoas. A alegria reinará no
mundo, porque abriram-se a meu
apelo e ao amor de Deus. O Espírito
Santo está transformando uma
multidão que disse “sim”. Por isso
desejo dizer-lhes: obrigada por terem
correspondido a meu apelo.

25.02.2011 – Queridos filhos! A
natureza desperta e, nas árvores, vêem-
se os primeiros botões que darão
belíssimas flores e frutos. Desejo que
também vocês, filhinhos, trabalhem em
sua conversão e que sejam aqueles que
testemunham com sua própria vida, de
forma que seu exemplo seja sinal e
estímulo para a conversão dos outros.
Eu estou com vocês e intercedo, junto
a meu Filho Jesus, pela conversão de
vocês. Obrigada por terem
correspondido a meu apelo.

25.03.2011 – Queridos filhos! Hoje,
de maneira especial, desejo convidá-
los à conversão. Que a partir de hoje
comece uma vida nova em seus
corações. Filhinhos, desejo ver o seu
“sim” e que sua vida seja o viver com
alegria a vontade de Deus em cada
momento de sua vida. Hoje, de
maneira especial, Eu os abençôo com
minha maternal bênção de paz, de
amor e de união em meu Coração e
no Coração de meu Filho Jesus.
Obrigada por terem correspondido a
meu apelo!

25.04.2011 – Queridos filhos! Assim
como a natureza oferece as cores
mais belas do ano, também Eu os
convido a testemunharem com sua
vida e ajudarem os outros a
aproximarem-se do Meu Coração
Imaculado, para que a chama do
amor para com o Altíssimo brote em
seus corações. Eu estou com vocês e
rezo incessantemente por vocês para
que sua vida seja reflexo do Paraíso
aqui na terra. Obrigada por terem
correspondido a meu apelo!

25.05.2011 – Queridos filhos! Minha
oração hoje é para todos vocês que
buscam a graça da conversão. Vocês
batem à porta do meu Coração, mas
sem esperança e sem oração, no
pecado, e sem o sacramento da
Reconciliação com Deus. Deixem o
pecado e decidam-se, filhinhos, pela
santidade. Somente assim posso
ajudá-los, escutar suas orações e
interceder junto ao Altíssimo.
Obrigada por terem correspondido a
meu apelo.

25.06.2011 – Queridos filhos,
agradeçam comigo ao Altíssimo por
Minha presença no meio de vocês.
Meu Coração se alegra vendo o amor
e a alegria de vocês na vivência de
minhas mensagens. Muitos de vocês
têm respondido, mas Eu espero e
busco todos os corações adormecidos
para que despertem do sono da
incredulidade. Filhinhos, aproximem-



se ainda mais de Meu Imaculado
Coração para que Eu possa conduzir
todos vocês para a eternidade.
Obrigada por terem correspondido a
meu apelo.

25.07.2011 – Queridos filhos! Que
este tempo seja para vocês um tempo
de oração e de silêncio. Façam
descansar seu corpo e seu espírito e
permaneçam no amor de Deus.
Filhinhos, permitam-me guiá-los e
abram seus corações ao Espírito Santo
para que todo o bem que há em vocês
floresça e produza frutos ao cêntuplo.
Comecem e terminem o dia com a
oração feita com o coração. Obrigada
por terem correspondido a meu apelo.

25.08.2011 – Queridos filhos! Hoje Eu
os convido a rezar e a jejuar por
minhas intenções, porque satanás
quer destruir Meu plano. Aqui comecei
com esta paróquia e convidei o mundo
inteiro. Muitos corresponderam, no
entanto, é enorme o número daqueles
que não querem ouvir nem aceitar o
Meu convite. Por isso, vocês, que
disseram “Sim”, sejam fortes e
decididos. Obrigada por terem
correspondido a meu apelo.

25.09.2011 – Queridos filhos!
Convido-os para que este tempo seja
para todos vocês tempo de testemunho.
Vocês, que vivem no amor de Deus e
experimentam seus dons,
testemunhem-nos com suas palavras e
com sua vida para que sejam alegria e
estímulo para a fé dos outros. Eu estou
com vocês e intercedo incessantemente
junto a Deus por todos, para que sua fé
seja para sempre viva e alegre, e no
amor de Deus. Obrigada por terem
correspondido a Meu apelo.

25.10.2011 – Queridos filhos! Olho
vocês e não vejo alegria em seus
corações. Hoje Eu desejo dar-lhes a
alegria do Ressuscitado para que Ele
os guie e os abrace com seu amor e
com sua ternura. Eu os amo e rezo
incessantemente diante de meu Filho
Jesus pela conversão de vocês.
Obrigada por terem correspondido a
meu apelo.

25.11.2011– Queridos filhos! Hoje
desejo dar-lhes esperança e alegria.
Filhinhos, tudo o que está em volta
de vocês leva-os às coisas terrenas.
Contudo, Eu desejo guiá-los para um
tempo de graça para que, neste
tempo, vocês estejam mais perto de
meu Filho e Ele possa orientá-los para
o seu amor e para a vida eterna,
ardentemente desejada por cada
coração. Que vocês, filhinhos, rezem
e este tempo seja para vocês tempo
de graça para sua alma. Obrigada por
terem correspondido a meu apelo.

25.12.2011 – Queridos filhos, também
hoje trago em meus braços meu Filho
Jesus para vocês, para que Ele lhes
conceda sua paz. Filhinhos,  rezem e
testemunhem para que, em cada
coração, prevaleça, não a paz humana,
mas a paz divina que ninguém pode
destruir. Esta é a paz do coração que
Deus concede àqueles que Ele ama. Por
meio do Batismo, todos vocês são
chamados e amados, de maneira

especial, por isso testemunhem e rezem
para serem minhas mãos estendidas
neste mundo que ardentemente deseja
Deus e a paz. Obrigada por terem
correspondido a meu apelo.

Aparições Extraordinárias
À medida que 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 Ivanka, Iákov e Miriana,. Eles
tiveram aparições diárias até 1985,1998,
1982, respectivamente. Os demais
videntes, Maria Pavlovic, Ivan e Vicka,
conhecem, até agora, 9 segredos e ainda
possuem aparições diárias.

Aparições anuais mais recentes
Ivanka -  25.06.2013

A aparição aconteceu na casa da
família de Ivanka. Somente sua família
estava presente na aparição. Após a
aparição Ivanka disse: “Nossa Senhora
não deu nenhuma mensagem. Ao
término da aparição, Ela nos abençoou
com Sua bênção materna”.

Iákov, 25.12.2013
Filhinhos, Jesus hoje, de modo

particular, deseja habitar em seus
corações e partilhar com vocês toda
Sua alegria e toda a Sua dor. Por isto,
filhinhos, de modo especial, olhem em
seus corações e perguntem-se se
verdadeiramente a paz e a alegria do
nascimento de Jesus conquistou o
coração de vocês. Filhinhos, não
vivam na escuridão, mas procurem
caminhar em direção à luz e em
direção à salvação de Deus. Filhos,
decidam-se por Jesus e dêem a Ele
suas vidas e seus corações, somente
assim, o Onipotente poderá trabalhar
com vocês e por meio de vocês.

Miriana, 18.03.2014

Queridos Filhos! Como Mãe, desejo
servir-lhes de ajuda. Desejo ajudá-los,
por meio de meu amor materno, a
abrirem seus corações e colocarem
neles o meu Filho em primeiro lugar.
Desejo que, por meio de suas orações
e de seu amor para com meu Filho, a
luz de Deus brilhe em vocês e Ele os
plenifique com Sua misericórdia.
Dessa forma, desejo que sejam
expulsas as trevas e a sombra da morte
que querem envolvê-los e enganá-los.
Desejo que sintam a alegria da bênção
da promessa de Deus. Vocês, filhos dos
homens, vocês são filhos de Deus,
vocês são meus filhos. Por isso, meus
filhos, sigam pela estrada que meu
amor os conduz, ensinando-lhes a
humildade, a sabedoria e a encontrar
o caminho para o Pai Celestial. Rezem
Comigo por aqueles que não me
aceitam e não me seguem, aqueles
que, por causa da dureza de seus
corações, não podem sentir a alegria
da humildade, da devoção, da paz e
do amor, a alegria de meu Filho.
Rezem para que seus sacerdotes, com
suas mãos consagradas, dêem sempre
a vocês a alegria da bênção de Deus.
Obrigada.

Mensagem mensal a Miriana,
de 02.04.2014

Queridos filhos, com amor materno,
desejo ajudá-los, a fim de que sua vida
de oração e de penitência seja uma
busca sincera de se aproximar de meu
Filho, de sua luz divina e para que
saibam desapegar-se do pecado. Cada
oração, cada Missa e cada jejum são
uma procura de aproximar-se de meu
Filho, um retorno à Sua glória e uma
proteção contra o pecado, são um
caminho para uma renovada união do
bom Pai com Seus filhos. Por isso, meus
queridos filhos, com os corações abertos
e cheios de amor, invoquem o nome do
Pai celeste para que Ele possa iluminar
vocês com o Espírito Santo. Por meio
do Espírito Santo, vocês se tornarão
uma fonte do Amor de Deus: nessa
fonte virão beber todos aqueles que não
conhecem meu Filho, todos aqueles
que têm sede do amor e da paz de meu
Filho. Obrigada. Rezem por seus
sacerdotes. Eu rezo por eles e desejo
que sempre sintam a bênção de minhas
mãos maternais e o apoio de meu
materno Coração.

Mediugórie: Oásis da Paz
Mais do que muitas palavras, aqui a

gente é um livro aberto. Com facilidade
se entra em contato com este povo, aqui
se sente como que envolvido por uma
onda contínua de graças, envolvido numa
outra vida que o mundo não conhece.

Aqui encontramos a Fé que sonhamos
para as nossas comunidades, e também
a que nem sequer sonhamos. Isto é efeito
da presença e da escola de Maria.

Estamos falando de outubro de 1985.
É sábado, à noite. O grupo de oração de
Iélena estava na residência paroquial
ouvindo Padre Tomislav Vlasic. Depois, às
21h30, o grupo subiu à Colina para rezar,
em silêncio. Alguns jovens rezaram e
cantaram até à uma hora depois da meia-
noite, com um fervor que me impediu de
fechar os olhos: não mais fechei os olhos
ao ver tanto fervor.

 As famílias, incluindo as que me
hospedaram, jejuam duas vezes por
semana a pão e água. Os jovens de Iélena
baixam os olhos, não olham para o que
está à sua volta.

Na estrada que dá para Mostar, encontrei
dois grupos de jovens que recitavam o
Rosário em alta voz. Convidei-os a subir para
o pequeno ônibus vazio. Responderam,
gentilmente: «vamos a pé» (25 Km!).

Os videntes são o que mais me têm
impressionado, pelos rostos que transpiram
uma alegria e uma grande paz superior.

No terreno coberto de relva fora da igreja,
tornado terra batida, continuam as
confissões diante de uma dezena de frades.
Também nosso grupo foi tocado ao ver,
inesperadamente, os sinais no sol, durante
20 minutos, às 9h30 da manhã: era 13 de
outubro, aniversário da Aparição em Fátima.
Os sinais foram vistos também pelo grupo
de Nápoles, guiado por Nello Pontorieri.

O Padre Ivan Dugancvic, substituto de
Frei Slavko, é muito discreto e profundo,
conhece um pouco a língua italiana, e,
ao comentar a Ascensão, disse: «Só
olhando para o Céu se compreende as
coisas da Terra».

Padre Angelo Muti, de saudosa memória



Ivan prevê grandes
mudanças no mundo
As Aparições da Santíssima Virgem

Maria em Mediugórie são para toda a
humanidade. Mas a humanidade terá
respondido à graça como deveria? O
vidente Ivan Dragicevic põe esta e outras
interrogações, mas deixa aberta a
resposta, num discurso retrospectivo pelo
30º aniversário das Aparições. Ivan
anuncia também «mudanças geográficas
no mundo» e disse que a humanidade
encontra-se numa grande encruzilhada,
antes de um novo futuro.

Ivan, diferente do seu habitual estilo de
testemunho, enquanto pontualizava numa
conferência o 30º aniversário das
Aparições da Santíssima Virgem Maria e
se detinha igualmente sobre o grau do
acolhimento das Mensagens da Virgem,
um tema que frequentemente cita,
tornava-se, insolitamente, profético:

«Estas Aparições da Rainha da Paz são
um cruzamento para a humanidade, uma
novo apelo, um modo novo, um novo futuro
para a humanidade. Mas estamos de fato
conscientes das Mensagens? Chegam ao
nosso coração? Vivêmo-las? Depois de
trinta anos, podemos dizer: tivemos uma
Mensagem diária de Nossa Senhora?
Podemos viver estas mensagens na vida?

Por alguns anos recebemos
mensagens todas as quintas-feiras e,
depois, uma vez por mês.  Por quê? Para
dar-nos mais tempo para compreender
cada mensagem. É importante usar bem
o nosso tempo para vivê-las».

Ivan continuou o seu discurso assim:
«Muitos peregrinos, e até sacerdotes, não
compreendem o porquê da aparição de
Nossa Senhora todos os dias, o que Ela
me dizia e o que eu falava a Ela todos os
dias. Devo dizer-lhes que falamos muito!
Um dia, quando as coisas se revelarem,
se compreenderá, os seus olhos se
abrirão. Quando virmos as mudanças
geográficas que acontecerão no mundo,
compreenderemos por que Ela aparecia
todos os dias. O tempo que temos pela
frente é de grande responsabilidade. Cada
um é responsável. Cada família é
responsável. Devemos orientar nossas
famílias espiritualmente e basear nossa
vida no Evangelho, praticar aquilo que o
Evangelho ensina. Esta é a Mensagem de
todos estes 30 anos. Não é uma novidade,
sabemo-lo pela Igreja. Mas nós não a
vivemos e, por isso, Nossa Senhora
convida-nos a sermos responsáveis».

Fonte: medjugorjetoday.tv
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Deus abençoe sua generosidade.

Em junho próximo, seremos
anfitriões da vidente Vicka, numa
viagem  privada, com a família, para
passeio e descanso. Ela virá
acompanhada do esposo Mario, da
filha Maria Sofia (11 anos), do filho
Antônio (9 anos), de seus padrinhos de
casamento e da nossa querida e
estimada amiga Katarina. Eles
chegarão diretamente à nossa
Comunidade no dia 7 de junho,
permanecerão aqui quatro dias, depois
farão algumas visitas particulares a
pessoas amigas no Rio de Janeiro e
em São Paulo, e retornarão para
Mediugórie no dia 17 de junho, com
nosso Grupo de Peregrinos.

Vicka com Família Visita o Brasil

Você está convidado a participar dessa
peregrinação abençoada na companhia da
vidente Vicka, em comemoração aos 33
anos de aparições diárias de Nossa Senhora
em Mediuórie. Saída no dia 17 de junho e
retorno no dia 28 do mesmo mês. Para
informações sobre vagas e preços, favor
entrar em contato com nosso escritório, pelo
telefone (61) 3624-5511 ou pelo e-mail:
servosdarainha.mediugorie@gmail.com

Peregrinação a Mediugórie

Associação Servos da Rainha
CNPJ n.º 26.963.785/0001-91

Banco do Brasil
Agência: 4275-7
Conta/Corrente: 403.964-5
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Conta/Corrente: 600.002-9 Peregrinos Servos da Rainha - Junho/2013

Encontro com Vicka
Mesmo por tratar-se de uma viagem particular, para

descanso, com a família, Vicka expressou o desejo de rever
os peregrinos que já estiveram com ela em Mediugórie,
bem como aqueles que, embora não tenham ido a
Mediugórie, desejam vê-la pessoalmente aqui no Brasil.
Como é uma viagem de passeio com a família, os encontros
se darão por ocasião de um almoço em Valparaíso de Goiás,
São Paulo e Rio de Janeiro, em locais a serem informados
na primeira quinzena de maio. Lembramos aos amigos de
Mediugórie que, dado o caráter da viagem, particular, e por
causa do estado de saúde de Vicka - ela foi submetida a
várias cirurgias da coluna nestes últimos anos - não serão
possíveis encontros particulaes com Vicka, bem como

abraços e outras manifestações que possam comprometer sua saúde. Durante esses
almoços, as pessoas presentes ouvirão uma breve saudação de Vicka e poderão
beber do seu doce e celestial sorriso.

Peregrinos Servos da Rainha - Junho/2013


