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Nossa Senhora aparece diariamente em Mediugórie, Bósnia-Herzegovina, desde 24.06.81. Apresenta-se como a Rainha da Paz e, por meio de
6 jovens, faz ao mundo um urgente apelo à conversão, afirmando serem estas as mais longas, mais intensas e últimas aparições.

Mensagem da Rainha da Paz, de 25.02.19:
Queridos filhos! Hoje, convido-os a

uma vida nova. Não importa sua idade,
abram seus corações a Jesus que os
transformará neste tempo de graça e
vocês, como a natureza, nascerão para
uma vida nova no amor de Deus; vocês
abrirão seus corações ao Céu e às
realidades celestes. Eu ainda estou
com vocês, porque Deus Me permitiu
por amor a vocês. Obrigada por terem
correspondido a Meu apelo!

Não importa sua idade

TODOS somos chamados, não importa
quem somos, de onde viemos, quantos
anos temos. Este Seu convite é para todos
nós. Ou seja, somos todos jovens para o
Paraíso. Tanto os idosos como os recém-
nascidos são chamados para a vida
eterna. Nossa Senhora está repetindo
para nós que nunca é tarde demais para
começar uma nova vida. Deixe o pecado
e comece uma vida de santidade. Ela tem
repetido isso há anos.

Os idosos têm mais tempo para pensar
e rezar. Os jovens, por outro lado, estão
mais sujeitos às coisas do mundo, às
coisas materiais. Em todo o caso, somos
todos chamados a seguir um novo caminho
com Deus. Nossa Senhora nos disse mil
vezes que, sem Deus, não temos futuro
nem vida eterna. Esta tarde, Nossa Snhora
nos ajuda, mais uma vez, a retornar a Deus,
para retornar à vida eterna. Devemos
lembrar que Deus existe. Infelizmente há
ainda muitas pessoas que não acreditam
que Deus existe!

Devemos permitir que Deus chegue a
nós por meio da oração e da leitura da
Sagrada Escritura. Nossa Senhora pede:
“Coloquem a Sagrada Escritura em
um lugar de destaque em suas casas
e leiam-Na todos os dias”.

Um avô me disse, há alguns dias, algo
muito bom. Ele disse que, quando ele fala

com seus netos, eles sempre o
obedecem. Quando eles fazem provas,
ele reza por eles e eles agradecem muito
por sua ajuda. Muitas vezes, quando os
pais falam, o que dizem entra por um
ouvido e sai pelo outro. De outra parte,
com os avós é diferente, desde que neles
haja estabilidade, experiência,
sabedoria. Acima de tudo, nunca
devemos nos envergonhar de ser idosos,
porque nunca será esquecido o que
deixarmos para os nossos netos. A coisa
mais bela que podemos deixar para eles
é o conhecimento de Deus, não as coisas
materiais.

Quando Nossa Senhora fala para nos
abrirmos às realidades celestes, eu
acredito que Ela se refere a todos: anjos,
arcanjos, santos, mártires. Todos os dias
podemos conversar com eles, pedir-lhes
ajuda, convidá-los a rezar
conosco. Podemos também lembrar-nos
de nossos falecidos. Nossa Senhora nos
pede para rezar pelas almas do
Purgatório, pois elas não podem rezar por
si mesmas, mas podem interceder por
nós. Os anjos e os santos também são
de grande valia para nós, por isso
devemos pedir sua ajuda. Celestes são
os que nos precederam, que deram o
exemplo de suas vidas.

Nesta mensagem, Nossa Senhora
disse que ainda está conosco, porque
Deus Lhe permitiu, como se Ela
tivesse pedido a Deus para prolongar
Sua presença entre nós.

Nestas palavras se percebe que
Nossa Senhora, com Sua humildade, quer
nos dizer que é Serva de Deus. Ela é
sempre obediente, permitindo que Deus
guie Sua vida e também que a presença

Dela em Mediugórie é um presente para
a humanidade. Portanto, Sua presença é
um convite à oração, à conversão, à
paz. Hoje em dia, as pessoas estão se
tornando mais egoístas, mais arrogantes,
mais agressivas. Em vez disso, Nossa
Senhora nos convida à paz, a respeitar, a
amar, a compartilhar, como faziam os
primeiros cristãos. Hoje Ela também
continua nos exortando, apesar de nossas
incertezas e inclinações pelas coisas
materiais. Voltaremos a Deus sem nada.
Quando morrermos, não precisaremos
de nada. Por isso, compartilhar, amar e
testemunhar é o convite que Nossa
Senhora nos faz.

Este é o sinal de que Deus nos ama,
de que Nossa Senhora nos ama. Sua
presença prolongada é o sinal de seu
amor, provavelmente da mesma forma
que se diz que Deus escreve certo por
linhas tortuosas. Atualmente, a
humanidade anda por caminhos
tortuosos. Nós podemos ver Cristo que
sofre, nestes últimos tempos, na Igreja, na
Cruz, na pedofilia, em situações
incríveis. Essa ferida, essa dor obscurece
o cristianismo, mas não devemos nos
esquecemos de tantos sacerdotes que
morreram por Deus, que morreram pelo
próximo, que, como Madre Teresa,
sacrificaram toda a sua vida pelos mais
necessitados. Acredito profundamente
que, por essa razão, Nossa Senhora
permanece conosco por tanto tempo, para
nos dar a oportunidade de retornar a Deus,
retornar à paz, retornar a uma nova vida.

Ivan, Vicka e eu ainda temos a
aparição todos os dias. Quando eu A vejo
é como estar no Paraíso. Muitas vezes,
nós seguramos Seu vestido, porque não
queremos nos separar Dela. São
momentos muito bonitos, muito lindos,
que não podem ser explicados. É por isso
que não falo muito sobre este assunto,
porque as pessoas ficam curiosas e não
buscam uma profundidade espiritual.
Infelizmente, muitas pessoas não
compreendem.

O que mais me comove em Nossa
Senhora é Seu amor pela Humanidade,
por esse povo que caminha sem direção,
mas que deseja seguir pelo bom caminho.

Nossa Senhora aparece, às vezes,
triste, às vezes, sorridente, às vezes,
séria, às vezes, feliz, como todos
nós. Mas, nos últimos tempos, aparece,
eu não diria séria, mas muito
determinada. Ela tem o desejo de nos
ajudar com muita força. Toda vez que A
vejo, penso que Ela é a esperança da
humanidade, sempre disposta a nos
amar, a nos converter, a nos levar em Seu
manto para seu Filho Jesus. É incrível!



Ela parece determinada a vencer a
batalha, não apenas como Rainha,
pois Seu comportamento também é o de
uma Imperatriz, pois sabe que, com Ela,
há muitos seguidores fiéis, seguros de
Seu triunfo.

Por isso, precisamos nos converter,
rezar e amar. Como Santo Agostinho
disse: “Ame e faça o que quiser”. Quando
amamos a Deus acima de todas as coisas
e respeitamos Suas leis, Ele nos ajuda a
compreender e a progredir sempre mais.

Nossa Senhora disse que não
devemos ter medo de defender a
verdade, de dar nosso testemunho.

Existem muitos cristãos mornos. Um
cristão morno não é capaz de oferecer
nada. Por esta razão, justamente agora,
no tempo da Quaresma, precisamos
atender o apelo à conversão e à nova
vida. Depois, com Deus, testemuná-Lo
aos outros. Porém, se estivemos vazios,
porque não rezamos, porque não temos
vida sacramental, porque não vamos à
Santa Missa, nada temos a oferecer.

É com fé que devemos buscar, construir
e vencer. Vejo que as mensagens de
Nossa Senhora, a primeira vez que a
lemos, não entendemos muito, mas,
quando lemos a segunda ou terceira vez,
depois de meditar, elas começam a entrar
em nosso coração, em nossa mente e
sentimos a necessidade de compartilhar
com outros e torná-los participantes dessa
experiência de Deus em seu coração.

Agora que entramos na Quaresma,
lembro-me de um acontecimento, quando
Nossa Senhora nos pediu para irmos ao
monte Krizevak. Era noite fria, com um
vento muito forte, que parecia nos
arrastar. Naquela época, éramos
pequenos e magros. Bem naquela noite,
Nossa Senhora pediu-nos que
fizéssemos uma novena todas as
noites. No final, Ela rezou por nós e nós
oferecemos-Lhe nosso sacrifício. Ela nos
falou que nós A havíamos ajudado em Seu
plano. Logo depois, ficamos sabendo da
catástrofe que ocorreu na Arábia Saudita
e, imediatamente, pensamos que fosse
esse o motivo pelo qual Ela nos pediu
orações, pois poderia ter sido uma
catástrofe internacional. Existem tantas
necessidades pelas quais devemos
rezar: um amigo que está no hospital,
outro que precisa arrumar um emprego,
outro que precisa de paz, outro que
precisa de uma casa, outro que precisa
de Deus.

Uma vez convidei o Padre Lívio para
participar do nosso grupo de oração
na Cruz Azul, no meio dos arbustos,
onde ninguém podia nos ver e,
naquela noite, Nossa Senhoa pediu ao
grupo de oração que rezasse pelo
Papa João Paulo II. Ele precisava de
orações. Pouco depois, soube-se que,
naquela noite, o avião em que o Papa
viajava para a Cidade do Cabo estava
prestes a cair, o que, milagrosamente,
foi evitado. Como o senhor pode ver,
estes são sinais de Deus para nós.
Quando os compartilhamos, eles nos
encorajam a rezar mais. Com todo meu
coração, vamos nos unir em oração.
Comentário de Maria Pavlovic à mensagem de
25.02.2019, na condução de Padre Livio (Radio Maria).

Mensagens anteriores
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.01.19:

Queridos filhos! Hoje, como Mãe,
convido-os à conversão. Este tempo é
para vocês, filhinhos, tempo de silêncio
e de oração. Por isso, no calor de seus
corações, cresça a semente da
esperança e da fé, e vocês, filhinhos,
sentirão a necessidade de rezar mais,
dia após dia. Sua vida se tornará
ordenada e responsável. Vocês
compreenderão, filhinhos, que estão
aqui na terra de passagem e sentirão a
necessidade de estarem mais próximos
de Deus e, com amor, testemunharão a
experiência de seu encontro com Deus,
a qual compartilharão com os outros. Eu
estou com vocês, e rezo por vocês, mas
eu não posso sem o SIM de vocês.
Obrigada por terem correspondido a
Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.12.18:

Queridos filhos! Trago-lhes meu
Filho Jesus que é o Rei da Paz. Ele lhes
oferece a paz. Que esta paz não seja
somente para vocês, filhinhos, mas
levem-na aos outros na alegria e na
humildade. Eu estou com vocês e rezo
por vocês neste tempo de graças que
Deus deseja conceder-lhes. Minha
presença é sinal do amor, enquanto
estou aqui com vocês para protegê-los
e conduzi-los à eternidade. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.11.18:

Queridos filhos! Este é um tempo
de graça e de oração, um tempo de
espera e de doação. Deus Se doa para
que vocês O amem acima de todas as
coisas. Por isso, filhinhos, abram seus
corações e suas famílias para que
essa espera se torne oração e amor
e, principalmente, doação. Eu estou
com vocês, filhinhos, e encorajo-os a
não desistirem do bem, porque os
frutos já se vêem e se percebem de
longe. Por causa disso, o inimigo está
enfurecido e usa de todos os meios
para afastá-los da oração. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.10.18:

Queridos filhos! Vocês têm a grande
graça de serem chamados a uma nova
vida por meio das mensagens que lhes
dou. Filhinhos, este é um tempo de
graça, um tempo e um apelo à conversão
para vocês e para as gerações futuras.
Por isso, filhinhos, convido-os a rezarem
mais e abrirem seus corações a Meu
Filho Jesus. Eu estou com vocês, amo
todos vocês e abençôo-os com Minha
bênção materna. Obrigada por terem
correspondido a Meu apelo!

Mensagem Extraordinária
APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE

NOSSA SENHORA, RAINHA DA PAZ,
À VIDENTE  MIRIANA,

NO DIA 2 DE MARÇO DE 2019.

Miriana Dragicevic Soldo nasceu em
Saraievo, em 18 de março de 1965.
Casou-se em 1989, tem 2 filhos e mora
em Mediugórie. Ela teve aparições
diárias até dia 25 de dezembro de 1982,
dia em que recebeu o décimo segredo,
como Iákov e Ivanka. A partir de então,
ela passou a ter uma aparição anual, no
dia de seu aniversário, 18 de março.
Desde 2 de agosto de 1987, passou a
ter também uma aparição mensal, em
que Nossa Senhora a convidou para
rezarem juntas por aqueles que estão
longe da fé e que ainda não conhecem
o amor de Deus.

Como acontece normalmente no dia
2 de cada mês, milhares de fiéis se
reúnem em Mediugórie, próximos à Cruz
Azul, para a aparição de Nossa Senhora
à vidente Miriana. Antes da aparição, os
fiéis rezam o Santo Terço e cantam.

Eis mensagem deste 2 de março:
Queridos filhos! Chamo-os de

“apóstolos do Meu amor” e apresento-
lhes Meu Filho que é a verdadeira paz e
o amor verdadeiro. Como Mãe, pela
misericórdia de Deus, desejo conduzi-
los a Ele. Meus filhos, é por isso que Eu
os convido a refletirem sobre vocês
mesmos e, a partir de meu Filho,
olharem para Ele com o coração e, com
o coração, verem onde vocês estão e
para onde estão se dirigindo. Meus
filhos, convido-os a compreenderem
que vocês vivem graças ao amor e ao
sacrifício de Meu Filho. Vocês pedem a
Meu Filho que seja bondoso e
misericordioso para com vocês, e
também Eu os tenho chamado à
misericórdia. Vocês pedem a Ele que
seja bondoso para com vocês e que os
perdoe, e Eu, meus filhos, faz tempo,
também estou pedindo que vocês
perdoem e amem todas as pessoas que
conhecem. Quando vocês, com o
coração, compreenderem minhas
palavras, compreenderão e conhecerão
o verdadeiro amor e poderão ser
apóstolos desse amor, Meus apóstolos,
Meus queridos filhos. Agradeço-lhes!

Notícias e Testemunhos
Manter a Comunhão

Dom Henryk Hoser, nomeado pelo Papa
Francisco como Visitador Apostólico, em
caráter especial, para a Paróquia de
Mediugórie, reuniu-se com membros das
comunidades de oração vinculadas àquela
Paróquia, e celebrou a Santa Missa com
um grande número de sacerdotes, também
concelebrada por Frei Marinko Šakota,
pároco de Mediugórie.

Em Mediugórie, existem vinte e duas
comunidades de oração, sobre as quais
disse Dom Hoser: “juntas, vocês formam
uma grande comunidade de Mediugórie”.

“O apóstolo São Pedro nos dá um
exemplo, com algumas indicações sobre
como viver na Igreja. Ele diz que devemos
cuidar do rebanho, não por coação, mas
livremente, e não por interesse, mas com
generosidade, não como dominadores,
mas tornando-se modelos de seu rebanho.
Para os superiores de uma comunidade,
a primeira tarefa é servi-la“, disse o Bispo
Hoser, que falou sobre como manter um
espírito de comunhão nas comunidades
em que vivemos nossas vidas.

Ele disse que cada um de nós, para
viver com responsabilidade em uma
comunidade, deve ter alguns critérios
externos, a partir dos quais nosso
comportamento e nossas ações são
avaliados.

“A primeira e mais importante
referência é o Evangelho, que nos diz que
pensamentos e ações devem estar de
acordo com a ação e o ensino de Jesus
Cristo. Uma outra referência é a dos Dez
Mandamentos de Deus e, depois, das
Constituições de cada comunidade. Se
nossa atitude é correta, então estaremos
de acordo com os Dez Mandamentos de
Deus, com o Evangelho e com as
Constituições. A Igreja é o “resultado”de
tudo isso, afirmou Dom Hoser.

Ele também destacou quais são os
critérios gerais para a saúde e a santidade
de uma comunidade: o amor, a alegria e a
paz. Ele também lembrou mais três critérios
pessoais: paciência, boa intenção e
enxergar o bem nos outros. Finalmente, ele
ainda citou três critérios para o bom
funcionamento de uma comunidade, a
saber: fidelidade, mansidão e autocontrole.

“Todos esses nove elementos que
mencionei são frutos do Espírito Santo.
O Evangelho nos diz que, se andarmos
no Espírito, também viveremos no
Espírito. Quando recebemos esses dons,
os frutos também devem ser
manifestados”, disse Dom Hoser no final
de sua homilia, que concluiu com as
palavras “Sapienti sat!” (sábio o suficiente).

Sob a protecão da
Rainha da Paz

Dom Henryk Hoser, que já reside em
Mediugórie desde julho de 2018, nos
dirigiu uma carta em que exorta a colocar-
nos sob a proteção da Rainha da Paz e
que a façamos extensiva a todos os
seguidores da espiritualidade de
Mediugórie.

“Queridos irmãos e irmãs!
Em cada igreja, em cada capela, o

milagre da Encarnação do Filho de
Deus, o milagre do nascimento de Deus,
ocorre quando o sacerdote pronuncia as
palavras “Este é o meu Corpo, este é o
meu Sangue”. O Filho de Deus desce
sobre o altar em seu Corpo, vivo e
verdadeiro. Ele está perto, permite-nos
vê-Lo com os olhos da fé, com os olhos
de Maria e José, dos pastores e dos reis.

Em Mediugórie, a mensagem de paz
também eclode: “Glória a Deus nas nas
alturas e e paz na terra aos homens de
boa vontade”. (Lc 2:14)

Aqui em Mediugórie, rezamos
diariamente pela Paz de Deus nos
corações humanos, nas famílias, onde
quer que estejam. Pedimos à Mãe de
Deus, a Rainha da Paz, que interceda por
nós diante de seu Filho, o anunciado
Príncipe da Paz, e de Deus Todo Poderoso.
Que Ela nos proteja do mal, nos envolva
em Seu cuidado maternal, onde quer que
vivamos, onde quer que trabalhemos e
onde quer que procuremos a Deus, apesar
de todos os obstáculos e dúvidas. Que Ela
vele por nós, console-nos e estenda Suas
mãos sobre nós. Mãe da Paz, confiai-nos
a vosso Filho e intercedei por nós!”

Mediugórie e Quaresma
Estamos preparando, mais uma vez,

nossa jornada quaresmal para a
Páscoa. Como o deserto para o povo de
Israel, a Quaresma é, para a Igreja, o novo
povo de Deus, o caminho penitencial que
nos prepara para celebrar e viver o
mistério pascal, isto é, a Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor Jesus.

Para nós, a Quaresma é um “Kairós”
de quarenta dias, um tempo oportuno de
graça e de salvação, em que nos
preparamos para acolher em nossas
vidas o mistério central de nossa fé. É
fundamentalmente um momento especial
de purificação, para participar mais
plenamente do mistério pascal do Senhor
(cf. Rm 8,17). Entende-se que a
Quaresma tem como centro e objetivo a
preparação para a Páscoa.

Na verdade, esta época vigorosa do
Ano Litúrgico é caracterizada pela
mensagem bíblica que pode ser resumida
na advertência “convertei-vos!” Este
imperativo é dirigido aos fiéis desde o
primeiro dia da Quaresma. Quando o
Padre impõe as cinzas sobre nossas
cabeças, explicitamente nos convida à
conversão, dizendo uma das duas
exortações: “Arrependei-vos e crede no
Evangelho” (cf. Mc 1,15) ou “Lembra-te
de que és pó e ao pó hás voltar” (cf Gn
3,19). Estas expressões são apelos  que
convidam todos a refletir sobre o dever
de conversão e recordar a inexorável
caducidade e fragilidade efêmera da vida
humana, sujeita à morte. Portanto, a
conversão é urgente. Não podemos adiá-
la para a próxima Quaresma, porque,
talvez, não haja outra Quaresma para
nós. Esta pode ser a última. É urgente
converter-nos agora.

O Papa São Paulo VI afirmou: “Só
podemos alcançar o Reino de Cristo por
meio da metanoia, isto é, daquela
mudança íntima de todo o homem - do
seu modo de pensar, julgar e agir -
impulsionado pela santidade e pelo
amor de Deus, como mostrado e
ofertado em Cristo no Calvário”.

Esta é a grande aventura de ser
cristão, para a qual todo filho de Maria é
convidado. No final desta jornada
quaresmal, mais uma vez, está Maria, não
apenas como elemento litúrgico, mas
como modelo. Ela também navegou por
esse caminho que é tri lhado pelo
seguidor de Cristo, Seu Filho. A liturgia
apresenta-nos, neste momento, Nossa
Senhora como modelo do fiel que medita
e ouve a Palavra de Deus, que permanece
sempre obediente à vontade do Pai e que
também caminha em direção à
cruz. Prossigamos em companhia de
Nossa Senhora pelo caminho que nos leva
a Jesus. Ela, a primeira cristã, é
certamente um guia seguro em nossa
peregrinação à plena configuração com
seu Filho.

Quando está prestes a se cumprir a
jornada de quarenta anos da
permanência da Rainha da Paz neste
“Kairos” ou tempo de graça, que é  Sua
presença aqui em Mediugórie, podemos
dizer que tudo o que Ela tem dito pode
ser resumido na mensagem da
Quaresma, isto é, um apelo à
conversão. Com efeito, Ela sempre
afirma claramente: “Eu vim convidar o
mundo à conversão pela última vez!”
(2.05.1982).

“Queridos fi lhos! Hoje quero
envolvê-los em Meu manto e levá-los,
todos, para o caminho da conversão”
(25.02.1987). ”Eu convido vocês a



Ela parece determinada a vencer a
batalha, não apenas como Rainha,
pois Seu comportamento também é o de
uma Imperatriz, pois sabe que, com Ela,
há muitos seguidores fiéis, seguros de
Seu triunfo.

Por isso, precisamos nos converter,
rezar e amar. Como Santo Agostinho
disse: “Ame e faça o que quiser”. Quando
amamos a Deus acima de todas as coisas
e respeitamos Suas leis, Ele nos ajuda a
compreender e a progredir sempre mais.

Nossa Senhora disse que não
devemos ter medo de defender a
verdade, de dar nosso testemunho.

Existem muitos cristãos mornos. Um
cristão morno não é capaz de oferecer
nada. Por esta razão, justamente agora,
no tempo da Quaresma, precisamos
atender o apelo à conversão e à nova
vida. Depois, com Deus, testemuná-Lo
aos outros. Porém, se estivemos vazios,
porque não rezamos, porque não temos
vida sacramental, porque não vamos à
Santa Missa, nada temos a oferecer.

É com fé que devemos buscar, construir
e vencer. Vejo que as mensagens de
Nossa Senhora, a primeira vez que a
lemos, não entendemos muito, mas,
quando lemos a segunda ou terceira vez,
depois de meditar, elas começam a entrar
em nosso coração, em nossa mente e
sentimos a necessidade de compartilhar
com outros e torná-los participantes dessa
experiência de Deus em seu coração.

Agora que entramos na Quaresma,
lembro-me de um acontecimento, quando
Nossa Senhora nos pediu para irmos ao
monte Krizevak. Era noite fria, com um
vento muito forte, que parecia nos
arrastar. Naquela época, éramos
pequenos e magros. Bem naquela noite,
Nossa Senhora pediu-nos que
fizéssemos uma novena todas as
noites. No final, Ela rezou por nós e nós
oferecemos-Lhe nosso sacrifício. Ela nos
falou que nós A havíamos ajudado em Seu
plano. Logo depois, ficamos sabendo da
catástrofe que ocorreu na Arábia Saudita
e, imediatamente, pensamos que fosse
esse o motivo pelo qual Ela nos pediu
orações, pois poderia ter sido uma
catástrofe internacional. Existem tantas
necessidades pelas quais devemos
rezar: um amigo que está no hospital,
outro que precisa arrumar um emprego,
outro que precisa de paz, outro que
precisa de uma casa, outro que precisa
de Deus.

Uma vez convidei o Padre Lívio para
participar do nosso grupo de oração
na Cruz Azul, no meio dos arbustos,
onde ninguém podia nos ver e,
naquela noite, Nossa Senhoa pediu ao
grupo de oração que rezasse pelo
Papa João Paulo II. Ele precisava de
orações. Pouco depois, soube-se que,
naquela noite, o avião em que o Papa
viajava para a Cidade do Cabo estava
prestes a cair, o que, milagrosamente,
foi evitado. Como o senhor pode ver,
estes são sinais de Deus para nós.
Quando os compartilhamos, eles nos
encorajam a rezar mais. Com todo meu
coração, vamos nos unir em oração.
Comentário de Maria Pavlovic à mensagem de
25.02.2019, na condução de Padre Livio (Radio Maria).

Mensagens anteriores
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.01.19:

Queridos filhos! Hoje, como Mãe,
convido-os à conversão. Este tempo é
para vocês, filhinhos, tempo de silêncio
e de oração. Por isso, no calor de seus
corações, cresça a semente da
esperança e da fé, e vocês, filhinhos,
sentirão a necessidade de rezar mais,
dia após dia. Sua vida se tornará
ordenada e responsável. Vocês
compreenderão, filhinhos, que estão
aqui na terra de passagem e sentirão a
necessidade de estarem mais próximos
de Deus e, com amor, testemunharão a
experiência de seu encontro com Deus,
a qual compartilharão com os outros. Eu
estou com vocês, e rezo por vocês, mas
eu não posso sem o SIM de vocês.
Obrigada por terem correspondido a
Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.12.18:

Queridos filhos! Trago-lhes meu
Filho Jesus que é o Rei da Paz. Ele lhes
oferece a paz. Que esta paz não seja
somente para vocês, filhinhos, mas
levem-na aos outros na alegria e na
humildade. Eu estou com vocês e rezo
por vocês neste tempo de graças que
Deus deseja conceder-lhes. Minha
presença é sinal do amor, enquanto
estou aqui com vocês para protegê-los
e conduzi-los à eternidade. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.11.18:

Queridos filhos! Este é um tempo
de graça e de oração, um tempo de
espera e de doação. Deus Se doa para
que vocês O amem acima de todas as
coisas. Por isso, filhinhos, abram seus
corações e suas famílias para que
essa espera se torne oração e amor
e, principalmente, doação. Eu estou
com vocês, filhinhos, e encorajo-os a
não desistirem do bem, porque os
frutos já se vêem e se percebem de
longe. Por causa disso, o inimigo está
enfurecido e usa de todos os meios
para afastá-los da oração. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo!
Mensagem da Rainha da Paz, de 25.10.18:

Queridos filhos! Vocês têm a grande
graça de serem chamados a uma nova
vida por meio das mensagens que lhes
dou. Filhinhos, este é um tempo de
graça, um tempo e um apelo à conversão
para vocês e para as gerações futuras.
Por isso, filhinhos, convido-os a rezarem
mais e abrirem seus corações a Meu
Filho Jesus. Eu estou com vocês, amo
todos vocês e abençôo-os com Minha
bênção materna. Obrigada por terem
correspondido a Meu apelo!

Mensagem Extraordinária
APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE

NOSSA SENHORA, RAINHA DA PAZ,
À VIDENTE  MIRIANA,

NO DIA 2 DE MARÇO DE 2019.

Miriana Dragicevic Soldo nasceu em
Saraievo, em 18 de março de 1965.
Casou-se em 1989, tem 2 filhos e mora
em Mediugórie. Ela teve aparições
diárias até dia 25 de dezembro de 1982,
dia em que recebeu o décimo segredo,
como Iákov e Ivanka. A partir de então,
ela passou a ter uma aparição anual, no
dia de seu aniversário, 18 de março.
Desde 2 de agosto de 1987, passou a
ter também uma aparição mensal, em
que Nossa Senhora a convidou para
rezarem juntas por aqueles que estão
longe da fé e que ainda não conhecem
o amor de Deus.

Como acontece normalmente no dia
2 de cada mês, milhares de fiéis se
reúnem em Mediugórie, próximos à Cruz
Azul, para a aparição de Nossa Senhora
à vidente Miriana. Antes da aparição, os
fiéis rezam o Santo Terço e cantam.

Eis mensagem deste 2 de março:
Queridos filhos! Chamo-os de

“apóstolos do Meu amor” e apresento-
lhes Meu Filho que é a verdadeira paz e
o amor verdadeiro. Como Mãe, pela
misericórdia de Deus, desejo conduzi-
los a Ele. Meus filhos, é por isso que Eu
os convido a refletirem sobre vocês
mesmos e, a partir de meu Filho,
olharem para Ele com o coração e, com
o coração, verem onde vocês estão e
para onde estão se dirigindo. Meus
filhos, convido-os a compreenderem
que vocês vivem graças ao amor e ao
sacrifício de Meu Filho. Vocês pedem a
Meu Filho que seja bondoso e
misericordioso para com vocês, e
também Eu os tenho chamado à
misericórdia. Vocês pedem a Ele que
seja bondoso para com vocês e que os
perdoe, e Eu, meus filhos, faz tempo,
também estou pedindo que vocês
perdoem e amem todas as pessoas que
conhecem. Quando vocês, com o
coração, compreenderem minhas
palavras, compreenderão e conhecerão
o verdadeiro amor e poderão ser
apóstolos desse amor, Meus apóstolos,
Meus queridos filhos. Agradeço-lhes!

Notícias e Testemunhos
Manter a Comunhão

Dom Henryk Hoser, nomeado pelo Papa
Francisco como Visitador Apostólico, em
caráter especial, para a Paróquia de
Mediugórie, reuniu-se com membros das
comunidades de oração vinculadas àquela
Paróquia, e celebrou a Santa Missa com
um grande número de sacerdotes, também
concelebrada por Frei Marinko Šakota,
pároco de Mediugórie.

Em Mediugórie, existem vinte e duas
comunidades de oração, sobre as quais
disse Dom Hoser: “juntas, vocês formam
uma grande comunidade de Mediugórie”.

“O apóstolo São Pedro nos dá um
exemplo, com algumas indicações sobre
como viver na Igreja. Ele diz que devemos
cuidar do rebanho, não por coação, mas
livremente, e não por interesse, mas com
generosidade, não como dominadores,
mas tornando-se modelos de seu rebanho.
Para os superiores de uma comunidade,
a primeira tarefa é servi-la“, disse o Bispo
Hoser, que falou sobre como manter um
espírito de comunhão nas comunidades
em que vivemos nossas vidas.

Ele disse que cada um de nós, para
viver com responsabilidade em uma
comunidade, deve ter alguns critérios
externos, a partir dos quais nosso
comportamento e nossas ações são
avaliados.

“A primeira e mais importante
referência é o Evangelho, que nos diz que
pensamentos e ações devem estar de
acordo com a ação e o ensino de Jesus
Cristo. Uma outra referência é a dos Dez
Mandamentos de Deus e, depois, das
Constituições de cada comunidade. Se
nossa atitude é correta, então estaremos
de acordo com os Dez Mandamentos de
Deus, com o Evangelho e com as
Constituições. A Igreja é o “resultado”de
tudo isso, afirmou Dom Hoser.

Ele também destacou quais são os
critérios gerais para a saúde e a santidade
de uma comunidade: o amor, a alegria e a
paz. Ele também lembrou mais três critérios
pessoais: paciência, boa intenção e
enxergar o bem nos outros. Finalmente, ele
ainda citou três critérios para o bom
funcionamento de uma comunidade, a
saber: fidelidade, mansidão e autocontrole.

“Todos esses nove elementos que
mencionei são frutos do Espírito Santo.
O Evangelho nos diz que, se andarmos
no Espírito, também viveremos no
Espírito. Quando recebemos esses dons,
os frutos também devem ser
manifestados”, disse Dom Hoser no final
de sua homilia, que concluiu com as
palavras “Sapienti sat!” (sábio o suficiente).

Sob a protecão da
Rainha da Paz

Dom Henryk Hoser, que já reside em
Mediugórie desde julho de 2018, nos
dirigiu uma carta em que exorta a colocar-
nos sob a proteção da Rainha da Paz e
que a façamos extensiva a todos os
seguidores da espiritualidade de
Mediugórie.

“Queridos irmãos e irmãs!
Em cada igreja, em cada capela, o

milagre da Encarnação do Filho de
Deus, o milagre do nascimento de Deus,
ocorre quando o sacerdote pronuncia as
palavras “Este é o meu Corpo, este é o
meu Sangue”. O Filho de Deus desce
sobre o altar em seu Corpo, vivo e
verdadeiro. Ele está perto, permite-nos
vê-Lo com os olhos da fé, com os olhos
de Maria e José, dos pastores e dos reis.

Em Mediugórie, a mensagem de paz
também eclode: “Glória a Deus nas nas
alturas e e paz na terra aos homens de
boa vontade”. (Lc 2:14)

Aqui em Mediugórie, rezamos
diariamente pela Paz de Deus nos
corações humanos, nas famílias, onde
quer que estejam. Pedimos à Mãe de
Deus, a Rainha da Paz, que interceda por
nós diante de seu Filho, o anunciado
Príncipe da Paz, e de Deus Todo Poderoso.
Que Ela nos proteja do mal, nos envolva
em Seu cuidado maternal, onde quer que
vivamos, onde quer que trabalhemos e
onde quer que procuremos a Deus, apesar
de todos os obstáculos e dúvidas. Que Ela
vele por nós, console-nos e estenda Suas
mãos sobre nós. Mãe da Paz, confiai-nos
a vosso Filho e intercedei por nós!”

Mediugórie e Quaresma
Estamos preparando, mais uma vez,

nossa jornada quaresmal para a
Páscoa. Como o deserto para o povo de
Israel, a Quaresma é, para a Igreja, o novo
povo de Deus, o caminho penitencial que
nos prepara para celebrar e viver o
mistério pascal, isto é, a Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor Jesus.

Para nós, a Quaresma é um “Kairós”
de quarenta dias, um tempo oportuno de
graça e de salvação, em que nos
preparamos para acolher em nossas
vidas o mistério central de nossa fé. É
fundamentalmente um momento especial
de purificação, para participar mais
plenamente do mistério pascal do Senhor
(cf. Rm 8,17). Entende-se que a
Quaresma tem como centro e objetivo a
preparação para a Páscoa.

Na verdade, esta época vigorosa do
Ano Litúrgico é caracterizada pela
mensagem bíblica que pode ser resumida
na advertência “convertei-vos!” Este
imperativo é dirigido aos fiéis desde o
primeiro dia da Quaresma. Quando o
Padre impõe as cinzas sobre nossas
cabeças, explicitamente nos convida à
conversão, dizendo uma das duas
exortações: “Arrependei-vos e crede no
Evangelho” (cf. Mc 1,15) ou “Lembra-te
de que és pó e ao pó hás voltar” (cf Gn
3,19). Estas expressões são apelos  que
convidam todos a refletir sobre o dever
de conversão e recordar a inexorável
caducidade e fragilidade efêmera da vida
humana, sujeita à morte. Portanto, a
conversão é urgente. Não podemos adiá-
la para a próxima Quaresma, porque,
talvez, não haja outra Quaresma para
nós. Esta pode ser a última. É urgente
converter-nos agora.

O Papa São Paulo VI afirmou: “Só
podemos alcançar o Reino de Cristo por
meio da metanoia, isto é, daquela
mudança íntima de todo o homem - do
seu modo de pensar, julgar e agir -
impulsionado pela santidade e pelo
amor de Deus, como mostrado e
ofertado em Cristo no Calvário”.

Esta é a grande aventura de ser
cristão, para a qual todo filho de Maria é
convidado. No final desta jornada
quaresmal, mais uma vez, está Maria, não
apenas como elemento litúrgico, mas
como modelo. Ela também navegou por
esse caminho que é tri lhado pelo
seguidor de Cristo, Seu Filho. A liturgia
apresenta-nos, neste momento, Nossa
Senhora como modelo do fiel que medita
e ouve a Palavra de Deus, que permanece
sempre obediente à vontade do Pai e que
também caminha em direção à
cruz. Prossigamos em companhia de
Nossa Senhora pelo caminho que nos leva
a Jesus. Ela, a primeira cristã, é
certamente um guia seguro em nossa
peregrinação à plena configuração com
seu Filho.

Quando está prestes a se cumprir a
jornada de quarenta anos da
permanência da Rainha da Paz neste
“Kairos” ou tempo de graça, que é  Sua
presença aqui em Mediugórie, podemos
dizer que tudo o que Ela tem dito pode
ser resumido na mensagem da
Quaresma, isto é, um apelo à
conversão. Com efeito, Ela sempre
afirma claramente: “Eu vim convidar o
mundo à conversão pela última vez!”
(2.05.1982).

“Queridos fi lhos! Hoje quero
envolvê-los em Meu manto e levá-los,
todos, para o caminho da conversão”
(25.02.1987). ”Eu convido vocês a
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PARTE TERRESTRE: 1.500 euros.
Destinado a cobrir os seguintes itens:
hospedagem, alimentação completa com
bebida não alcoólica em Mediugórie,
translados, seguro de viagem.

PARTE AÉREA: a ser adquirido pelo(a)
próprio(a) peregrino(a), diretamente com a
Lufthansa ou em agência de viagens da sua
confiança, conforme voos do grupo.
Consulte-nos.

Em novembro de 1983, Nossa Senhora ditou a Iélena (locução interior) as Consagrações abaixo:

Consagração ao Imaculado Coração de Maria
Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o Vosso amor! A

chama do Vosso Coração, ó Maria, desça sobre todos os homens! Nós Vos amamos
infinitamente! Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo
de Vos buscar incessantemente. Ó Maria, Vós que tendes um Coração suave e humilde,
lembrai-Vos de nós quando cairmos em pecado! Vós sabeis que todos os homens pecam.
Concedei que, por meio do Vosso Imaculado e Materno Coração, sejamos curados de
toda a doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do Vosso
Materno Coração e nos convertamos por meio da chama do Vosso Coração. Amém!

Consagração ao Sagrado Coração de Jesus
Ó Jesus, sabemos que fostes manso e oferecestes, por nós, o Vosso Coração. Coração

coroado por espinhos e pelos nossos pecados. Sabemos que hoje também rezais pela
nossa salvação. Jesus, lembrai-Vos de nós quando cairmos em pecado. Fazei que, por
meio do Vosso Santíssimo Coração, todos nós, seres humanos, nos amemos. Desapareça
o ódio do seio da humanidade. Mostrai-nos o Vosso amor. Todos nós Vos amamos e
desejamos que o Vosso Coração de Pastor nos proteja de todo o pecado. Entrai em todos
os corações, ó Jesus! Batei. Batei à porta do nosso coração. Sede paciente e perseverante.
Nós continuamos ainda fechados, porque não compreendemos a Vossa vontade. Batei
continuamente. Fazei, ó bom Jesus, que saibamos abrir para Vós os nossos corações,
ao menos quando nos lembrarmos da Vossa paixão, que sofrestes por nós. Amém!

Como contribuir para o Eco
As despesas com a edição, impressão e

envio pelo correio deste informativo são
pagas pelos Leitores.

Os depósitos espontâneos devem ser
feitos na conta abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3411-8
Conta/Corrente: 403.964-5

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

Deus abençoe sua generosidade.
Pe. Reinaldo

Ouça esta emissora católica,
a qualquer momento,
em qualquer lugar,
e apaixone-se!

Baixe no seu
celular o
aplicativo:

Semeando a paz pelas ondas do Rádio!

mudarem suas vidas e decidirem-se
pela conversão, não com palavras, mas
com suas vidas ” (25.10.1992). É o
convite mais repetido, a partir da
mensagem principal: “Queridos filhos,
hoje os convido à conversão. Esta é a
mensagem mais importante que lhes dei
a q u i  ” ( 2 5 . 0 2 . 1 9 9 6 ) .  ” Q u e r i d o s
filhos! Convido todos vocês à conversão
do coração ”(25.08.2004).

O Catecismo da Igreja Católica ensina
que “a conversão é, principalmente, uma
obra da graça de Deus que faz nossos
corações retornarem a Ele. Deus é quem
nos dá forças para começar de novo
“(n.1432). A resposta humana a esta graça,
o processo de conversão e a penitência,
foram descritos muito bem por Jesus na
parábola do “filho pródigo”, cujo centro é
“o Pai misericordioso” (Lc 15,11-24).

De qualquer forma, embora a
conversão venha do coração, não é
fechada dentro do homem, mas frutifica
em obras externas, envolvendo a pessoa
como um todo, corpo e alma.

Os Padres da Igreja insistem,
sobretudo, em três maneiras penitenciais
básicas: o jejum, a oração e a caridade,
que expressam a conversão em relação
a si mesmo, em relação a Deus e em
relação aos outros. A Rainha da Paz, a
Gospa de Mediugórie, não se cansa de
chamar-nos à oração, ao jejum e ao amor
mútuo: “Queridos filhos! Rezem sem
cessar e preparem seus corações pela
penitência e pelo jejum  ”
(04.12.1988). ”Hoje, onvido todos vocês
a viverem em suas vidas o amor a Deus
e  ao próximo. Sem amor, queridos
filhos, vocês não podem fazer nada. Por
isso, convido-os a viverem o amor
mútuo ”(29.05.1986).

Seja como for, em La Salette (França,
1846), por meio de Suas aparições, a
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus
e nossa, convida-nos, com insistência, e
renovada urgência, à conversão e à
penitência. Lembremo-nos apenas
daquelas aparições já aprovadas pela
Igreja: Lourdes (França, 1858); Fátima
(Portugal, 1917); Amsterdã (Holanda,
1945-1959); Akita (Japão, 1973); Kibeho
(Ruanda, 1981).

A Quaresma é também um momento
oportuno para crescer em nosso amor filial
Àquela que, aos pés da Cruz, nos deu seu
Filho, e se entregou a Ele, para nossa
salvação. Ela nos diz tudo: “ Queridos
filhos, esta Quaresma deve ser para
vocês um estímulo especial à mudança
de vida ... convido-os à conversão
pessoal ” (13.02.1986).

 Padre Francisco José Cortes Blasco
https://centromedjugorje.org
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