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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
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Mensagem da Rainha da Paz,
de 25 de fevereiro de 2015

Queridos fi lhos! Neste tempo de 
graças, convido todos vocês: rezem 
mais e falem menos. Na oração, 
procurem a vontade de Deus e vivam-na
de acordo com os Mandamentos aos 
quais Deus os convida. Eu estou com 
vocês e rezo com vocês. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, 
de 25 de janeiro de 2015

Queridos fi lhos! Também hoje os 
convido a viverem sua vocação na 
oração. Agora, como nunca antes, 
Satanás quer sufocar o homem e 
sua alma, com seu bafejo contagioso 
do ódio e da agitação. Em muitos 
corações não há alegria, porque não 
há Deus nem oração. O ódio e a guerra 
estão crescendo a cada dia. Convido-
os, fi lhinhos, a começarem novamente 
com entusiasmo o caminho da 
santidade e do amor, porque é para 
isso que Eu venho a vocês. Juntos, 
vamos ser amor e perdão para todos 
aqueles que sabem e querem amar 
somente com o amor humano e não 
com aquele incomensurável amor 
de Deus, ao qual Deus os convida. 
Filhinhos, a esperança de um 
amanhã melhor esteja sempre em 
seus corações. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.06.2014

Queridos fi lhos! O Altíssimo  conce-
de-Me a graça e estar ainda com vocês 
e conduzi-los na oração pelo caminho 
da paz. O coração de vocês e sua alma 
têm sede de paz e de amor, de Deus e de 
Sua alegria. Por isso, fi lhinhos, rezem, 
rezem, rezem e, na oração, descobrirão 
a sabedoria do viver. Eu os abençôo e 
intercedo por cada um de vocês diante 
de meu Filho Jesus. Obrigada por terem 
correspondido a Meu apelo!
Presença prolongada

Todas as mensagens que a Mãe nos 
dá são importantes, no entanto, a deste 25 
de junho tem especial relevância por tra-
tar-se do 33º Aniversário da primeira apa-
rição. Além do mais, na noite anterior, dia 
24 de junho, às 22 horas, aconteceu uma 
aparição extraordinária, com a presença 
de milhares de peregrinos na Colina das 
Aparições. Naquela noite, Nossa Senhora 
não deu mensagem, somente rezou pelas 
pessoas presentes, pelos enfermos e, de 

maneira especial,rezou pelos sacerdotes 
que trabalham em Mediugórie e por toda a 
Paróquia. No fi nal, Ela disse: “Vão em paz, 
meus queridos fi lhos”. Ivan mencionou, 
depois, que, no dia seguinte, Nossa Se-
nhora daria uma mensagem para o mun-
do. Na aparição anual a Ivanka neste ano, 
Ela também não deu mensagem, pelo que 
se deve concluir que a Virgem Santíssima 
queria destacar a força de uma única men-
sagem, a do dia 25 de junho.

Na primeira parte da mensagem do 
Aniversário, Nossa Senhora faz referên-
cia a sua presença prolongada em Me-
diugórie e enfatiza que o fi nal de suas 
aparições ainda está por defi nir pelo Pai 
Celestial: “Queridos fi lhos! O Altíssimo 
concede-Me a graça e estar ainda com 
vocês e conduzi-los na oração pelo ca-
minho da paz.” Recordemo-nos de que, 
enquanto três videntes têm uma aparição 
anual (Miriana, Ivanka e Iákov), os outros 
três (Vicka, Ivan e Maria Pavlovic) ainda 
continuam com a aparição diária, razão 
pela qual Nossa Senhora mencionou: 
“O Altíssimo concede-Me a graça e es-
tar ainda com vocês”, pois não se sabe 
por quanto tempo ainda continuarão as 
aparições diárias. E isto é o mais impor-
tante da Mensagem de Mediugórie: Deus 
Pai ainda permite que Sua Mãe apareça 
todos os dias na Igreja de Cristo. É um 
grande presente dEle para o tempo em 
que vivemos!...

Padre Francisco Angel Verar Hernandez

Notícias e Testemunhos

Aparições Extraordinárias
À medida que vão recebendo os 10 

segredos, os videntes deixam de ter as 
aparições diariamente. Já conhecem os 
10 segredos: Miriana, Ivanka e Iákov. 
Eles tiveram aparições diárias até 1982, 
1985,1998, respectivamente, mas Nossa 
Senhora prometeu-lhes uma aparição 

anual, até o fi nal de suas vidas. Aparições 
anuais: Miriana - 18/março; Ivanka - 25/
junho e Iákov - 25/dezembro. Os demais 
videntes, Maria Pavlovic, Ivan e Vicka, 
conhecem, até agora, 9 segredos e ainda 
possuem aparições diárias.

IVANKA - No dia 25.06.2014, Ivanka 
teve sua aparição anual em sua casa e 
durou 4 minutos. No momento da aparição 
só esteve presente sua família. Depois da 
aparição, a vidente Ivanka disse: “Nossa 
Senhora deu-nos sua bênção materna”.Senhora deu-nos sua bênção materna”.

 

MIRIANA - Além da aparição anual de 
18 de março, Nossa Senhora vem apa-
recendo a ela também no dia 2 de cada 
mês, desde agosto de 1987, quando Nos-
sa Senhora dá também uma mensagem à 
humanidade. Durante as aparições do dia 
2 de cada mês, Nossa Senhora e Miriana 
rezam juntas pelos incrédulos, aos quais 
Nossa Senhora denomina como ‘aqueles 
que ainda não conhecem o amor de Deus’. 
Miriana diz que, se víssemos uma única 
vez as lágrimas nos olhos de Nossa Se-
nhora pelos incrédulos, nós começaríamos 
a rezar intensamente nesta intenção. Nos-
sa Senhora também disse: “Rezar por eles 
é rezar pelo vosso futuro”, porque todos 
os grandes males do mundo - as guerras, 
homicídios, drogas, aborto... - vêm daque-
les que não crêem em Deus.

Até 2 de janeiro de 1997, estas 
Aparições eram privadas, das quais 
não participavam nem mesmo sua 
família. Miriana permanecia em oração 
em seu quarto fechado, onde Nossa 
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Senhora lhe falava. Porém, em 2 de 
janeiro de 1997, Nossa Senhora lhe 
disse que, a partir de 2 de fevereiro de 
1997, estas Aparições poderiam ser 
públicas. E Nossa Senhora convidou 
a todos para se unirem a elas - Nossa 
Senhora e Miriana - em suas orações 
pelos incrédulos. Por isso, no dia 2 
de cada mês, uma grande multidão 
de peregrinos do mundo inteiro vai a 
Mediugórie rezar com Nossa Senhora 
e Miriana. 

02.03.2015 - Queridos fi lhos! 
Vocês são a minha força. Vocês, 
meus apóstolos, com seu amor, 
humildade e silenciosa oração estão 
fazendo o possível para que as 
pessoas conheçam meu Filho. Vocês 
vivem em Mim. Vocês Me carregam 
em seus corações. Vocês sabem que 
possuem uma Mãe que os ama e que 
veio para trazer o amor. Eu os vejo 
no Pai Celestial - seus pensamentos, 
suas dores, seus sofrimentos – que 
os ofereço a meu Filho. Não tenham 
medo e não percam a esperança, 
porque meu Filho atende sua Mãe. 
Desde Seu nascimento, Ele ama 
e Eu desejo que todos os meus 
fi lhos conheçam aquele amor. Eu 
desejo que todos aqueles que O 
abandonaram por causa de sua dor 
e mal-entendido possam voltar para 
Ele e que todos aqueles que nunca O 
conheceram possam conhecê-lO. É 
por isso que vocês estão aqui, meus 
apóstolos, e Eu, como Mãe, estou com 
vocês. Rezem pelo fortalecimento 
da fé, porque amor e misericórdia 
procedem de uma fé forte. Por meio 
do amor e da misericórdia vocês 
poderão ajudar todos aqueles que 
não estão conscientes de que estão 
escolhendo as trevas em vez da luz. 
Rezem por seus sacerdotes, porque 

eles são a força da Igreja que meu 
Filho deixou para vocês. Por meio de 
meu Filho, eles são os pastores das 
almas. Obrigada.

02.02.2015 - Queridos fi lhos, Eu 
estou aqui, eu estou com vocês. Eu 
os observo, alegro-Me com vocês 
e amo-os da mesma forma que só 
uma mãe pode fazê-lo. Por meio do 
Espírito Santo, que vem por meio de 
Minha pureza, Eu vejo seus corações 
e ofereço-os a meu Filho. Já faz 
muito tempo que venho pedindo a 
vocês para serem meus apóstolos, 
para rezar por aqueles que ainda não 
conhecem o amor de Deus. Eu estou 
pedindo oração feita com amor, 
oração que exige esforço e sacrifício. 
Não percam tempo indagando se 
são dignos ou não de ser meus 
apóstolos. O Pai Celestial vai julgar 
todos; e vocês O amem e O ouçam. 
Eu sei que tudo isso os confunde, até 
mesmo a minha longa permanência 
entre vocês, mas acolham isso com 
alegria e rezem para que possam 
compreender que vocês são dignos 
de trabalhar para o Céu. Eu os 
envolvo com Meu amor. Rezem para 
que Meu amor possa vencer em todos 
os corações, porque esse é o amor 
que perdoa, sacrifi ca-se e nunca se 
cansa. Obrigada.

02.01.2015 - Queridos fi lhos, 
estou aqui em meio a vocês como 
uma Mãe que deseja ajudá-los a 
conhecer a Verdade. Enquanto Eu 
vivia a vida de vocês na Terra, Eu 
tinha conhecimento da Verdade, e 
isso era já um pedaço do Céu na 
terra. É por isso que Eu desejo o 
mesmo para vocês, meus fi lhos. 
O Pai Celestial deseja corações 
puros, cheios do conhecimento 
da Verdade. Ele deseja que vocês 
amem todos aqueles com quem se 
encontram, porque Eu também amo 
meu Filho em todos vocês. Este é o 
início do conhecimento da Verdade. 
Muitas falsas verdades estão 
sendo oferecidas a vocês. Vocês 
vão superá-las com um coração 
purifi cado pelo jejum, pela oração, 
pela penitência e pelo Evangelho. 
Esta é a única Verdade e é a Verdade 
que meu Filho deixou para vocês. 
Vocês não precisam pesquisar 
muito. O que é pedido a vocês, como 
Eu também fi z, é amar e oferecer. 
Meus fi lhos, se vocês amarem, seus 
corações serão uma morada para 
meu Filho e para Mim, e as palavras 
de meu Filho serão a luz que guiará a 
vida de vocês. Meus fi lhos, vou fazer 
uso de vocês, apóstolos do amor, 
para ajudar todos os meus fi lhos a 
conhecerem a Verdade. Meus fi lhos, 
eu estou sempre rezando pela Igreja 
de meu Filho, e por isso peço a vocês 
que também façam o mesmo. Rezem 

para que seus sacerdotes brilhem 
com o amor de meu Filho. Obrigada. 

02.12.2014 - Queridos fi lhos, 
lembrem-se de que Eu asseguro a vocês 
que o amor vencerá. Eu sei que muitos 
de vocês estão perdendo a esperança, 
porque, à sua volta, vocês vêem 
sofrimento, dor, ciúme, inveja ... Mas, Eu 
sou a Mãe de vocês. Eu estou no Reino, 
mas também estou aqui com vocês. 
Meu fi lho está me enviando novamente 
para ajudá-los. Portanto, não percam a 
esperança. Pelo contrário, sigam-Me, 
porque a vitória do meu Coração está em 
nome de Deus. Meu Filho amado pensa 
em vocês como sempre o fez. Creiam 
nEle e vivam-nO.  Ele é a Vida do mundo. 
Meus fi lhos, viver meu Filho signifi ca 
viver o Evangelho. Isto não é fácil. Isso 
requer amor, perdão e sacrifício. Isso 
purifi ca e abre o Reino. A oração sincera 
irá ajudá-los, pois ela não é feita apenas 
de palavras, mas é a oração em que o 
coração fala. Da mesma forma, o jejum 
irá ajudá-los, porque ele requer também 
mais amor, perdão e sacrifício. Portanto, 
não percam a esperança, mas sigam-Me. 
Eu estou implorando-lhes novamente 
que rezem por seus sacerdotes para 
possam sempre olhar para meu Filho, 
que foi o primeiro Sacerdote do mundo e 
cuja família é o mundo inteiro. Obrigada.

Mensagem anual a Iakóv, 
25.12.2014

Queridos fi lhos, hoje, neste dia de 
graça, Eu desejo que o coração de cada 
um de vocês se torne o presépio de Belém, 
onde nasceu o Salvador do mundo. Eu sou 
a Mãe de vocês e amo-os imensamente e 
cuido de cada um de vocês. Por isso, meus 
fi lhos, abandonem-se à Mãe, para que Eu 
possa colocar diante do Menino Jesus o 
coração e a vida de cada um de vocês, 
porque, somente assim, Meus fi lhos, 
seus corações serão testemunhas do 
nascimento de Deus em vocês, todos os 
dias. Permitam a Deus iluminar suas vidas 
com a luz e seus corações com a alegria, 
a fi m de que o caminho de vocês seja 
iluminado diariamente e sejam exemplo 
da verdadeira alegria para os outros que 
vivem na escuridão e não estão abertos 
a Deus e às Suas graças. Obrigada, por 
terem correspondido a Meu apelo.

Nossa Senhora veio com o Menino 
Jesus nos braços. A aparição começou às 
14h40 e durou 8 minutos.



IVAN - Até a presente data, ele só 
conhece 9 segredos e, por isso, ainda vê 
Nossa Senhora diariamente, no horário 
de costume, às 17h40 (horário de Brasília, 
13h40). Nossa Senhora não costuma 
dar mensagens durante essas aparições 
regulares. No entanto, no dia 10 de julho 
deste ano, durante a aparição regular, 
às 17h40, Nossa Senhora, de forma 
inesperada, deu-lhe a seguinte mensagem: 
Queridos fi lhos, hoje, de modo especial, 
quero convidá-los a rezar durante todo 
este tempo por meus sacerdotes. 
Rezem, queridos fi lhos, pelas vocações 
em minha igreja. Obrigada, queridos 
fi lhos, por terem correspondido a Meu 
apelo de hoje. apelo de hoje. 

Em ocasiões especiais, Nossa Senhora 
também aparece a Ivan na Colina das 
Aparições, às 22h, com a presença das 
multidões de peregrinos, oportunidade em que 
Ela dá a maioria das mensagens para Ivan. 

VICKA - Até agora, ela também só 
conhece 9 segredos, e tem aparições diárias 
de Nossa Senhora, no horário de costume, 
às 17h40 (horário de Brasília, 13h40).

Ela participou de um encontro em 
Palestrina, Itália, no dia 09.11.2104, e Nossa 
Senhora deu-lhe a seguinte mensagem: 
Queridos fi lhos, Eu ainda tenho muitas 
mensagens para dar a vocês, mas, 
primeiro, comecem a viver as mensagens 
que Eu já lhes dei! Abram seus corações e 
rezem pela Igreja. A Igreja está precisando 
muito de suas orações. Vão na paz do 
Senhor, Meus queridos fi lhos!

MARIA PAVLOVIC – Também, até o 
momento, só conhece 9 segredos. Tem as 
aparições diariamente e é, por meio dela, que 
Nossa Senhora dá a mensagem mensal, do 
dia 25 de cada mês.  

Colina das Aparições ao Vivo
Neste início de março, MedjugorjeTo-

day - Mary TV trocou, por uma melhor, 
sua câmera web que aponta para a Co-
lina das Aparições, com uma resolução 
mais alta na transmissão contínua, ao 
vivo, do local onde Nossa Senhora disse 
aos videntes de Mediugórie que vai deixar 
o Sinal permanente. Com a nova câmera 
é possível reconhecer as pessoas que 
estão subindo a Colina. Acesse, a qual-
quer hora, www.servosdarainha.org.br
(clique em Colina das Aparições).

Quebraram o dedo de 
Nossa Senhora 

Foi quebrado, na noite de 1º para 2 de 
março, o dedo mindinho da mão esquerda 
da Imagem de Nossa Senhora que está na 
Colina das Aparições. Sujeira encontrada 
na Imagem indica que ela pode ter sido es-
calada. Vandalismo ou piedade exagerada 
são vistos como possíveis motivos. As auto-
ridades locais esperam identificar o autor do 
crime por meio do vídeo.

Frei Iozo abençoa 
o Gabinete da nova 

Presidente da Croácia
Na manhã de 19 de fevereiro passado, em 

seu primeiro dia de trabalho, a Presidente da 
Croácia, a recém-eleita Kolinda Grabar-Kitaro-
vic, pediu a Frei Iozo Zovko, pároco de Mediu-
górie em 1981, para abençoar seu Gabinete de 
Trabalho. A Presidente croata, que esteve em 
Mediugórie em setembro do ano passado, dis-
se: “Eu queria que esta casa fosse abençoada”.se: “Eu queria que esta casa fosse abençoada”.

KolindaGrabar-Kitarovic, 46 anos, é a 
primeira mulher a ser eleita presidente da 
Croácia. Pertencente ao partido conservador, 
foieleita no segundo turno, com uma pequena 
vantagem — 50,44% dos votos. 

A Croácia, há seis anos, vive uma 
grave crise, estando em recessão quase 

permanente desde 2008 e a dívida pública 
representa quase 80% do PIB. O nível do 
desemprego beira os 20%, e um, em cada 
dois jovens, está desempregado.

A poluição da humanidade
O mundanismo está poluindo a humani-

dade, e os meios para combater esta situação 
são a oração, o jejum e a adoração, disse a 
vidente Maria Pavlovicà Rádio Maria, algumas 
horas depois de ter recebido a mensagem de 
Nossa Senhora de 25 de fevereiro:

Queridos fi lhos! Neste tempo de graças, 
convido todos vocês: rezem mais e falem 
menos. Na oração, busquem a vontade de 
Deus e vivam-na de acordo com os manda-
mentos aos quais Deus os chama. Eu estou 
com vocês e rezo com vocês. Obrigada por 
terem correspondido a Meu apelo.

A modernidade 
chega a Mediugórie

Mediugórie é um bairro distante 3 km 
da cidade de Citluk. Com o passar 
dos anos e a afl uência cada vez maior 
de peregrinos do mundo inteiro, a 
Prefeitura de Citluk está providenciando 
para Mediugórie a implantação de 
esgoto, a construção de ruas e avenidas 
e intimando os proprietários das 
construções irregulares a legalizarem 
seus imóveis dentro de dois anos. 

Asfalto “devora” o 
Caminho pelos campos 

“A mudança é inevitável”. “A paz vai 
desaparecer”. “Não, a paz continuará”. 
“Mediugórie perde a razão pela qual a 
Gospa a escolheu”. Reações diferentes 
à transformação do caminho pelos 
campos em estrada asfaltada.campos em estrada asfaltada.



Caterpillar trabalhando na nova estrada entre o Centro 
de Mediugórie e a Colina das Aparições, onde surgirão 
calçadas pavimentadas e estrada asfaltada.

Quem está acostumado com aquele 
Caminho, pleno de pessoas rezando e 
com tantas experiências espirituais, vai 
sentir mais. Muitos estão tristes pela perda 
daquela estradinha por entre os parreirais, 
sem lojas de souvenirs, restaurantes 
ou outros estabelecimentos. Alguns 
peregrinos são de opinião de que a paz está 
desaparecendo junto com a urbanização 
de Mediugórie. Disse June Klins: “Estou 
muito triste com essa nova estrada. Eu 
sempre senti tanta paz ao caminhar pelos 
campos! Agora, não haverá nenhuma paz, 
e se você andar pelos campos, perto da 
estrada, você terá que temer por sua vida, 
pois não há limite de velocidade!...

O diretor de cinema Sean Bloomfield 
relatou: “Eu passei por esse caminho muitas 
vezes, eu sequer posso contar... tantas 
vezes, que, à noite, não precisava mais de 
lanterna. Eu decorei cada poça de água, cada 
arbusto, pedra e lama, de modo a evitá-los. 
O caminho era sempre a distância perfeita 
para rezar um terço inteiro, seja no caminho 
para a Missa, ou voltando para casa. Andar, 
em vez de dirigir, permite um período de 
consolo e de reflexão, e era sempre bom ver 
outros peregrinos andado a pé pelo caminho 
e rezando em várias línguas...

No futuro, espero ver multidões muito 
maiores, em Mediugórie, então talvez isso 
seja necessário, e parte da vontade de Deus. 

Quando MedjugorjeToday deu a notícia 
de que o caminho estava desaparecendo, 
as reações no Facebook foram predomi-
nantemente negativas.

A decisão dessa mudança vem da Pre-
feitura local de Citluk, juntamente com as 
comunidades de Mediugórie e Bijakovici. 

A paz do mundo está 
ameaçada

20.02.2015 - Durante a aparição 
diária ao vidente Ivan, em sua capela 
privada, com a presença de 20 
participantes, Nossa Senhora deu a 
seguinte mensagem:

Queridos fi lhos! Hoje eu os 
convido a rezar pela paz, a paz está 
em perigo, rezem mais, rezem com 
o coração. A Mãe reza com vocês. 
Eu intercedo diante de meu Filho 
por todos vocês. Obrigada, queridos 
fi lhos, porque também hoje vocês 
têm correspondido a Meu apelo.

22.02.2015 – Outra vez, durante a 
aparição a Ivan, Nossa Senhora pediu 
orações pela paz mundial. Ela também 
rezou pela paz no mundo e convidou-
nos a rezar por esta intenção.

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. Os comprovantes dos depósitos 
efetuados devem ser enviados para anotação no cadastro.

Mediugórie cada vez
mais perto de você

Auto Estrada até MediugórieAuto Estrada até Mediugórie

A distância de Split a Mediugórie, 
pela costa do mar Adriático é de 
185 km, mas agora, pela nova auto-
estrada, esta distância é de 120 km e 
tempo da viagem bem reduzido pela 
excelente qualidade da rodovia.

Fonte: Medjugorjetoday.tv

PEREGRINAÇÃO A 
MEDIUGÓRIE2015

34º Aniversário das Aparições
Saída: 23/06/2015
Retorno: 04/07/2015

Exaltação da Santa Cruz
Saída: 07/09/2015
Retorno: 18/09/2015

Preço promocional acessível a todos (bi-
lhete aéreo internacional e terrestre com pen-
são completa). Vagas limitadas. Para mais 
informações, favor entrar em contato com 
nosso escritório, pelo telefone (61) 3624-5511 
ou pelo e-mail: servos2506@gmail.com, e se 
informe sobre nossos preços ou solicite nossa 
programação.


