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Os padres franciscanos, os habitantes
e os peregrinos de Mediugórie estão muito contentes com a chegada do Arcebispo
polonês. Ao término de sua missão, que
deverá ser entre maio e junho deste ano,
o Arcebispo Dom Henryk Hoser vai elaborar um relatório para a Santa Sé, que
sugerirá, se necessário, uma forma de
cuidado pastoral para os peregrinos em
Mediugórie.
Antes de viajar para cumprir essa missão que lhe foi conﬁada pelo Papa Francisco, ele falou numa entrevista:
Vão ao Santuário de Mediugórie,
anualmente, cerca de dois milhões e meio
de peregrinos de todo o mundo. Não se
pode negar: um enorme número de pessoas peregrinam a Mediugórie e é inquestionável o benefício espiritual recebido
por eles naquele local, algo que não pode
ser evitado ou permanecer em silêncio.
Se a devoção mariana ﬂoresceu em Mediugóire, e muitos vão lá, o Santuário deve
continuar acolhendo peregrinos. Nossa
Senhora pode ser venerada em qualquer
parte, mas especialmente naqueles lugares onde a devoção frutiﬁca – concluiu
Dom Henryk Hoser.
No sábado, 1º de abril, ele presidiu a
Santa Missa internacional, na Igreja de
Mediugórie e fez a homilia em língua francesa. Durante a homilia, ele encorajou os
peregrinos que vão a Mediugórie a difundir a mensagem de paz e de conversão
pelo mundo inteiro, já que visitam aquele
Santuário ﬁéis de todas as partes do mundo.
Disse, também: O maior milagre de
Mediugórie são as Conﬁssões. O sacramento do perdão e da misericórdia, que
é um Sacramento da ressurreição. Falou que, enquanto nos países da Europa,
como França e Bélgica, é muito rara a procura por Conﬁssões, em Mediugórie havia 50 sacerdotes atendendo conﬁssões,
e ele os agradeceu por sua dedicação.
Ele acrescentou: “Hoje existem conﬂitos nas famílias, nas sociedades e em
vários países. Precisamos de uma intervenção celeste. E a presença da Virgem
Maria é uma dessas intervenções e iniciativa de Deus”.
No dia 5 de abril, ele concedeu entrevista aos meios de comunicação. Falando
em francês, aﬁrmou:
Há, indiretamente, uma ligação entre
Mediugórie e a Motu Própria Sanctuarium in Ecclesia, publicada em 1º deste
mês de abril, pelo Papa Francisco, que
prevê a internacionalização dos lugares
de oração, por meio da transferência de
competência para o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Mediugórie já faz parte da nova
evangelização.
De um ponto de vista religioso, Mediugórie é um local fértil. Levantamento realizado nos últimos anos demonstra que
610 sacerdotes e muitíssimas religiosas
tiveram sua vocação inspirada neste Santuário. Por outro lado, a dinâmica do aumento de peregrinos mostra que crescem
as necessidades pastorais.

Pela intensidade da vivência cristã,
Mediugórie pode ser comparada a outros
santuários de aparições marianas, como
Lourdes, Fátima, Ruanda.
Os peregrinos vêm a Mediugórie atraídos pela notícia das aparições e para descobrir algo extraordinário. A primeira
coisa que percebem é o ambiente de
paz e serenidade. Também percebem
que este é um local de profunda espiritualidade e descobrem o sentido do sagrado,
encontram-se com Deus e descobrem
oração, com a ajuda da Virgem Maria. A
vida litúrgica e de piedade em Mediugórie
está “centrada em Cristo”, demonstrada
pela pregação da Palavra de Deus, pela
regularidade na celebração eucarística,
na adoração ao Santíssimo Sacramento
e na participação da Via-sacra. A oração
do Santo Rosário é descoberta por muitos peregrinos. Em Mediugórie sacia-se
a sede de Deus. A vida de oração em Mediugórie reforça e mantém a tradição da fé
católica.
Peço às pessoas da imprensa que sejam portadoras da Boa Nova e que falem
ao mundo inteiro que Mediugórie é uma
luz. Precisamos desses pontos de luz no
mundo de hoje, que cai na escuridão. Entrem na Escola de Mediugórie e aqui descobrirão algo com que jamais sonharam.
Depois de 36 anos de aparições, é
hora de fazer um balanço e ver o que é
importante para o desenvolvimento futuro de Mediugórie.

Não somos mais importantes que as outras pessoas

Os videntes de Mediugórie são apenas um meio para comunicar as mensagens da Virgem Maria. Eles não são mais
importantes que os peregrinos, esses têm
a mesma missão. Privilegiados são os
sacerdotes. Eles são a chave que abre os
corações.
Quando atribuímos muita importância aos videntes, parece dar a impressão
de que as outras pessoas, que não veem
Nossa Senhora, não são tão importantes como os videntes. Isto não é verdade.
Você não precisa de vidente, tudo que
você precisa fazer é abrir o coração, porque a Santíssima Virgem disse: Abram
seus corações e Eu estarei com vocês. Nós, videntes, somos apenas um
meio, devemos comunicar o que Deus
quer nos dizer por meio da Mãe. Vocês
têm a mesma missão e, como os apóstolos de nossa Mãe, devem levar essa
mensagem para suas casas e cidades.

Eu tenho muitos exemplos que destacam
a importância de abrir o coração, por meio
da oração e do jejum, e pedem ajuda a
Nossa Senhora. No dia 2 de cada mês,
após as aparições, pude ver e falar com
muitas pessoas que vieram me contar
que tinham sido curadas, que tinham conhecido o amor de Deus. Eu não conhecia
essas pessoas, e não pedi por elas, mas
elas tinham o coração aberto e pediram
ajuda a Nossa Senhora. Nossa Senhora
intercedeu por elas junto a Seu Filho. Digo
isso para fazê-los compreender o quanto
precisamos de nossa Mãe.
Quando Nossa Senhora nos pede
para jejuar e rezar o Rosário, não é porque
Ela necessita de nossos Rosários ou de
nossos jejuns. Somos nós que precisamos deles. Dessa forma, o nosso coração
se abre sempre mais e, quanto mais se
abre, mais percebemos os problemas de
um conhecido nosso que está carregando
uma grande cruz e precisando de ajuda.
Sem dúvida, isso só acontece quando
nosso coração está aberto, porque é inútil
rezar e jejuar se, quando vê que alguém
precisa de ajuda, você fecha os olhos e
nada faz.
Ainda que pouca, nossa oração é boa,
porque estamos no caminho certo e Nossa Senhora nos ajudará. Ela abre nossos
corações e ensina-nos a rezar mais forte e
com o coração. Basta somente pedir ajuda a Nossa Senhora.
Os videntes não são as únicas pessoas privilegiadas. Há um grupo de
pessoas que são especiais.
Pelo que entendi, ao ler as mensagens, se há pessoas privilegiadas para
Nossa Senhora, essas pessoas são os
sacerdotes. Nossa Senhora disse: Os
sacerdotes não precisam ser julgados ou criticados. Eles precisam é de
orações e de amor. Deus os julgará
por suas ações como sacerdotes,
mas julgará você, como você se comportou com eles.
Nossa Senhora deseja que sejamos
reconhecidos por nosso amor e que somente Deus pode nos julgar.
Desculpem, mas não posso dar-lhes
mais informações sobre tudo o que Nossa Senhora tem preparado durante todos
esses anos. Posso dizer-lhes apenas
uma coisa: existe este tempo que estamos vivendo agora e outro que é o
do Triunfo do Coração de Nossa Mãe.
Entre estes dois tempos, há uma ponte e essa ponte são os nossos sacerdotes. Por isso, Nossa Senhora insiste
em que rezemos muito por eles, para que
essa ponte seja muito forte e possa suportar todas as pessoas que devem passar
por ela. Disse Nossa Senhora: Com eles,
Eu vou triunfar!
Miriana a medjugorjetoday.tv

Continuação da página 1
Nossa Senhora nos pede para estarmos conscientes de que a graça de Sua
presença aqui não é somente para
nós, mas também para as gerações
que virão depois de nós.

Não tenham medo! Conﬁem! Vejam
nossas mães! Eu sou a quinta ﬁlha
e também Vicka é a quinta ﬁlha. Se nossas mães tivessem tomado a decisão de
ter apenas dois ﬁlhos, não existiríamos,
nem Vicka nem eu. Hoje em dia, infelizmente, não há esta abertura à vida. Neste
mundo materialista, pensa-se somente
que os ﬁlhos são um fardo, uma despesa a
mais. Nossos avós, pelo contrário, diziam
que toda criança nasce com um camisa e
não existia o planejamento familiar.
O Senhor enviava os ﬁlhos e os pais
os acolhiam. Os ﬁlhos eram a riqueza da família. Hoje, no entanto, é o
contrário, somente se pensa na parte
material. A família era algo grande. E
hoje, o que é família? Hoje chamam
de família até duas mulheres ou dois
homens que vivem juntos, casados, separados e recasados! Há uma confusão
terrível. O plano de Deus Criador foi deixado de lado. Nossa Senhora nos repete:
Retornem a Deus, retornem aos Seus
Mandamentos.
Nossa Senhora é a esperança eterna,
mesmo quando há muita escuridão. Ela
é a esperança. Sua presença entre nós é
a esperança. Vamos rezar e conﬁar nEla,
porque Ela tem os olhos de esperança,
tem pensamentos de esperança e também tem a alegria de esperança. Pode ser
que amanhã Nossa Senhora não apareça mais, mas aquilo que eu digo, e todos
aprendemos, é justamente essa esperança. Por exemplo: quando Nossa Senhora apareceu, havia o comunismo. O
comunismo acabou e começou o materialismo. Depois, também o materialismo
vai acabar. Aprendamos, com Nossa Senhora, que tudo é passageiro, somente
Deus permanece. Nossa Senhora parece
querer nos dizer: Fiquem tranquilos,
não se preocupem, pois qualquer situação difícil também passará.
Hoje, Nossa Senhora veio com um
vestido dourado, muito bonito, resplendente de alegria. Quando terminou a
aparição, eu tinha no coração um grande
desejo do Paraíso, porque Nossa Senhora nos transmite a felicidade do Paraíso.
Eu não vejo a hora de partir! A aparição
foi breve e, graças à esperança e à alegria que Nossa Senhora nos transmite,
estamos ansiosos para experimentar a
plenitude que Ela vive no Paraíso. Durante a aparição, somente nós vemos Nossa
Senhora, mas Ela vê todos vocês.

Maria Pavlovic a Padre Lívio (síntese)

Aparição extraordinária
a Miriana
2.4.2017 - Queridos ﬁlhos, apóstolos
de meu amor, cabe a vocês difundirem o
amor de Meu Filho a todos aqueles que
ainda não o conhecem. Vocês são as pequenas luzes do mundo, às quais, com
amor materno, estou ensinando a brilhar
com pleno esplendor. A oração vai ajudá-los, porque a oração salvará o mundo.
Por isso, Meus ﬁlhos, rezem com as palavras, com fervor, com amor misericordioso e com o sacrifício. Meu Filho já lhes
mostrou o caminho, Ele que se fez Homem e fez de Mim o primeiro Cálice, Ele
que, por Seu supremo sacrifício, mostrou-nos como amar. Por isso, Meus ﬁlhos,
não tenham medo de dizer a verdade, não
tenham medo de mudar a si mesmos e o
mundo, difundindo o amor e fazendo com
que Meu Filho seja conhecido e amado,
amando os outros nEle. Como Mãe, Eu
estou sempre com vocês. Peço a Meu
Filho que os ajude, de modo que, na vida
de vocês, reine o amor, um amor vivo, um
amor que atrai, um amor que transmite
vida. Eu lhes ensino a ter um amor assim,
um amor puro. Cabe a vocês, Meus apóstolos, reconhecê-lo, vivê-lo e difundi-lo.
Rezem com amor por seus sacerdotes,
para que, com amor, testemunhem Meu
Filho. Obrigada!

Aparição anual a Miriana
18.03.2017 Queridos filhos, é Meu
desejo materno que seus corações sejam plenos de paz e que suas almas
sejam puras para estarem na presença
do Meu Filho e ver Seu Rosto. Por isso,
Meus filhos, Eu, como Mãe, sei que vocês estão sedentos de consolo, de esperança e de proteção. Vocês, Meus filhos,
conscientes ou inconscientemente, buscam Meu Filho. Também Eu, quando vivia na Terra, alegrava-Me e sofria, mas,
com paciência, e suportava as dores,
até que, em toda a Sua glória, Meu Filho
as afastava. Por isso, digo a Meu Filho:
Ajude-os sempre. Vocês, Meus filhos,
iluminem a escuridão do egoísmo que
envolve cada vez mais o mundo. Sejam
generosos. Que suas mãos e seus corações estejam sempre abertos. Não tenham medo! Abandonem-se a Meu Filho
com confiança e esperança. Olhem para
Ele. Vivam a vida com amor. Amar significa doar-se, suportar e nunca julgar. Amar
significa viver as Palavras de Meu Filho.
Meus filhos, Eu lhes falo como Mãe: somente o amor sincero leva à eterna felicidade. Muito obrigada.

Vicka na Terra Santa

Um acontecimento pouco
conhecido
Em todos esses anos, Vicka já visitou
8 vezes Israel com famílias italianas,
sempre em viagem particular. Em
seguida, Nossa Senhora fez com que
ela percebesse que tinha chegado o momento em que Seu próprio povo pudesse
ouvir Suas mensagens. Vicka realizou, portanto, sua nona peregrinação, em agosto de
2013. Charbel Maroun, um jovem árabe-israelense, católico, de 27 anos, foi o responsável pela organização dessa viagem. Na
Galiléia, de forma especial, há muitos católicos nascidos em Israel que falam perfeitamente o hebraico, o árabe e, muitas vezes,
também, um terceiro idioma.
Na Terra Santa, há 7 ritos católicos e
ortodoxos (greco-católico, siríaco, copta,
maronita, latino, armênio e também uma
Paróquia hebraica). Querendo agir em plena conformidade com as autoridades civis
e religiosas, Charbel teve que obter permissão do Patriarca de Jerusalém e todos
os bispos. Para que eles conhecessem
Mediugórie, Charbel deu palestras para
esses bispos e para 40 sacerdotes, durante o retiro sacerdotal anual em Tiberíades.
Ele também visitou 80 Paróquias católicas.
Finalmente, todos os Bispos ﬁcaram satisfeitos e deram permissão para essa visita.
No dia 17 de agosto, dois dias antes de
embarcar para Tel-Aviv, Vicka teve que se
submeter a uma intervenção cirúrgica na
coluna, em Zagrebe, e os médicos prescreveram-lhe repouso absoluto. Quando
Charbel soube da notícia, ﬁcou em estado
de choque! Depois daquela preparação
tão dispendiosa, tudo parecia desmoronar.
Entretanto, outros eram os planos de Nossa
Senhora. Naquela tarde, durante a aparição, Nossa Senhora disse a Vicka: Levante-se e vá encontrar-se com Meu povo!
E no dia 19 de agosto, Vicka partiu para
Israel. As autoridades civis negaram a aterrissagem do avião em Tel-Aviv. Foi preciso
logo encontrar outra solução, muito rapidamente. O avião foi pousar na Jordânia.
Tinham preparado um carro especial para
Vicka, uma espécie de “papamóvel”, com
bandeira do Vaticano. Assim puderam ir
para Nazaré, onde recebeu uma recepção
maravilhosa. A multidão que aguardava
sua chegada superava em número aquela
quando da visita do Papa: 18.000 contra
10.000, incluindo aí um número considerável de muçulmanos!
O Estado de Israel, temendo um ataque terrorista, havia destacado 400 sol-

dados para proteger Vicka. E aconteceu
que, todos aqueles soldados ouviram as
palavras de Vicka e as mensagens de
Nossa Senhora. Quando passava entre
suas fileiras, eles pediram sua bênção e
Vicka se deteve longamente para rezar
por eles e abençoá-los, dois a dois, como
faz normalmente, atrasando toda a programação... Pelo que se conhece, este
foi o maior encontro mariano que aconteceu em Israel. A polícia israelense ficou
maravilhado com a ordem e paz reinante.
No dia 20 de agosto, Nossa Senhora
apareceu na gruta de Nazaré e contou
a Vicka muitas coisas do tempo quando
Jesus era uma criança. Nossa Senhora
estava muito feliz por encontrar-se novamente “em casa”, porém estava triste
com a situação dos católicos em Nazaré
e na Galiléia. Como é fácil compreender,
Satanás queria impedir, a todo custo,
aquele encontro. De fato, um dia antes, 19
de agosto, dois mísseis foram disparados
contra o norte de Israel, causando a destruição de muitas casas. No dia 20, outro
míssil caiu perto de Nazaré, o que causou
pânico entre os soldados israelenses que
disseram não poder continuar na proteção de Vicka e das pessoas. A polícia, no
entanto, queria cancelar o encontro, mas
os ﬁéis não quiseram desistir e se recusaram a ser prisioneiros do medo. O encontro foi, ﬁnalmente, realizado em paz.
No dia 21 de agosto, durante a aparição
de Nossa Senhora, aconteceu na Síria um
ataque com armas químicas que causou
1.400 mortes. Foi o primeiro ataque com
armas químicas após a Segunda Guerra
Mundial, algo que Vicka ignorava. Vicka
ﬁcou surpresa que, durante a aparição,
Nossa Senhora ﬁcou de costas (algo incomum), e de frente para a Síria e para o
Líbano, abençoou os dois países, um após
o outro. Lembremo-nos de que a situação,
naquele momento era muito crítica. Estávamos prestes à eclosão da 3ª Guerra
Mundial! Parece que, por meio daquela
bênção, Nossa Senhora deteve a guerra.
Poucas semanas depois, em 7 de setembro, o Papa Francisco lançou um apelo
para um dia de oração e jejum pela paz.
Durante a aparição de Nossa Senhora
em Jerusalém, houve uma série de controles. Depois de abençoar o Patriarca, os bispos, os sacerdotes e o povo, Nossa Senhora deu a mensagem de apenas uma frase:
O Coração da Igreja está enfermo.
Em 25 de agosto, em Belém, 10.000
pessoas aguardaram a chegada de Vicka, entre elas o Patriarca, bispos, sacerdotes e religiosas. O Patriarca consagrou
o país ao Imaculado Coração de Maria e,
em sua homilia, assim disse ao se dirigir a
Nossa Senhora:: Há 2.000 anos o povo
de Belém não Vos quis receber, mas
hoje nós Vos dizemos: Nós Vos acolhemos e Vos damos as boas-vindas!
Em resposta a esse acolhimento, Nossa
Senhora, durante a aparição, disse: Eu
nunca os abandonarei. Eu estou aqui,
não tenham medo!
childrenofmedjugorje, agosto de 2016,
Irmã Immanuel

O Terceiro Segredo de
Mediugórie

O terceiro segredo de Mediugórie é
certamente o segredo sobre qual os videntes têm transmitido o maior número de
detalhes. É um segredo especial, porque,
quanto aos demais segredos, não se sabe
exatamente se coincidem ou não com
aqueles de todos os videntes. Como não falam entre si dos segredos, os videntes não
sabem se os mesmos recebidos por cada
um são iguais aos dos demais videntes.
No caso do terceiro segredo é diferente. É o mesmo para todos. Os videntes aﬁrmam que o terceiro segredo é um presente da Rainha da Paz para os peregrinos
de Mediugórie e para o mundo inteiro. É
um sinal que nossa Mãe deixará na Colina
das Aparições. Será visível, permanente
e indestrutível, e se reconhecerá que não
é feito por mãos humanas. Os videntes já
o viram com seus próprios olhos e sabem
a data exata em que ele vai aparecer.
Esse sinal será uma grande graça de
Deus para levar os corações de todas as pessoas à fé e à conversão. Mas os videntes repetem, constantemente, que não devemos
esperar por esse momento para nos convertermos. Nenhum de nós sabe o dia em que
nos apresentaremos diante de Deus. O terceiro segredo de Mediugórie mostrará claramente que os videntes não mentem e que as
aparições são verdadeiras.

As despesas com a edição, impressão
e envio pelo correio deste informativo são
pagas pelos Leitores.
Os depósitos devem ser feitos na conta
abaixo.
Deus abençoe sua generosidade.

Frequentemente, os videntes têm sido
acusados de mentir sobre as aparições e
de muitas outras coisas. Eles têm sido caluniados aqui e ali. No entanto, eles permanecem serenos e seus semblantes transmitem uma profunda alegria que contagia a
quem abre o coração. É possível que essa
paz e felicidade têm algo a ver com o terceiro segredo. Eles conhecem a data precisa
em que o mundo inteiro se convencerá de
que eles não estavam mentindo.
À medida que os segredos forem
sendo revelados, vamos compreender
melhor a importância das aparições da
Rainha da Paz. Mas temos que começar
a corresponder agora, porque já recebemos provas, em abundância. Mediugórie
é um grande sinal de Deus para a humanidade, talvez tão forte como nenhum outro
desde a Ressurreição de Jesus Cristo.
TV Rainha da Paz

Peregrinação a Fátima e
Mediugorie

Você está convidado a participar dessa
peregrinação histórica: em comemoração
aos 100 anos de Fátima e aos 36 anos das
aparições diárias em Mediugóire. Saída no
dia 17 de junho e retorno no dia 1º de julho.
Para informações sobre vagas e preços,
favor entrar em contato com nosso escritório, pelo telefone (61) 3624-5511 ou pelo
e-mail: servos2506@gmail.com

Associação Servos da Rainha
CNPJ n.º 26.963.785/0001-91
Banco do Brasil
Agência: 3411-8
Conta/Corrente: 403.964-5

