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 Relato das Aparições e Mensagens  é

Nome da Aparição: Aparições de Medjugorje    Aldeia: Medjugorje    Diocese: 
Mostar   País: Bósnia - Herzegovina - Ex-Jugoslávia

     Pronuncia-se Médschugorjié. Também é habitual escrever-se 
Medugorje

VIDENTES e suas Aparições Actualmente

Nome da vidente: Mirjana Dragicevic             Data de 
nascimento: 18 de Março de 1965 
Idade à data da 1ª Aparição:  16 anos       Estado 
civil: Solteira - Actualmente casada + 2 filhas

Vocação: Estudante

Aparição: Uma Aparição anual a 18 de Março. A última 
Aparição diária foi a 25 de Dezembro de 1982. No dia 2 de 
cada mês ouve a voz de Nossa Senhora. Às vezes 
também A vê nos dias 2.                   
Notas: Conhece os 10 Segredos e vive em Medjugorje. É 
a Mirjana que deve transmitir os Segredos ao mundo, 
através do Padre Petar. Foi confiado à Mirjana o 
Pergaminho com os 10 Segredos.

 Nome da vidente: Marija Pavlovic        Data de 
nascimento: 1 de Abril de 1965 
Idade à data da 1ª Aparição:  16 anos       Estado civil: 
Solteira  - Actualmente casada + 4 filhos         
Vocação: Estudante

Aparições: Diárias e a Mensagem do dia 25 de cada mês.

Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive em Monza, Itália
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 Nome da vidente: Vicka Ivankovic        Data de 
nascimento: 3 de Setembro de 1964 
Idade à data da 1ª Aparição:  16 anos       Estado civil: 
Solteira - Actualmente casada + 2 filhos         
Vocação: Estudante

Aparições: Diárias, durante o Terço, às 18:40 em qualquer 
lugar

Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive perto de Medjugorje

 Nome da vidente: Ivanka Ivankovik               Data de 
nascimento: 21 de Junho de 1966 
Idade à data da 1ª Aparição:  15 anos      Estado civil: 
Solteira - Actualmente casada + 3 filhos                   
Vocação: Estudante

Aparição: Uma Aparição anual a 25 de Junho

Notas: Conhece os 10 Segredos e vive em Medjugorje

Nome do vidente: Ivan Dragicevic                   Data de 
nascimento: 25 de Março de 1965 
Idade à data da 1ª Aparição:  16 anos       Estado 
civil: Solteiro - Actualmente casado + 3 filhos         
Vocação: Estudante

Aparição: Diárias 
Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive em Boston nos 
EUA
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 Nome do vidente: Jakov Colo                 Data de 
nascimento: 6 de Março 1971 
Idade à data da 1ª Aparição:  10 anos       Estado 
civil: Solteiro - Actualmente casado + 3 filhos          
     
Vocação: Estudante

Aparição: Uma Aparição anual a 25 de Dezembro a 
partir de 1998. No início tinha Aparições diárias.

Notas: Conhece os 10 Segredos. A última Aparição 
diária foi a 12 de Setembro de 1998, em que lhe foi comunicado o 10º Segredo, e vive 
actualmente em Medjugorje.

Nome da vidente: Jelena Vasilj    Data de 
nascimento: ? 
Idade à data da 1ª Aparição:  ? anos       Estado civil: 
Solteira - Actualmente casada + 3 filhos        
Vocação: Estudante

Aparição: Só tem locuções interiores em que ouve a Voz de 
Nossa Senhora clara como o timbre de um sino, a partir de 15 
de Dezembro de 1982.

Notas: Não conhece nenhum dos Segredos.

Nome da vidente: Marijana Vasilj Data de 
nascimento: 5 de Outubro de ? 
Idade à data da 1ª Aparição:  ? anos       Estado civil: 
Solteira          
Vocação: Estudante

Aparição: Só tem locuções interiores em que ouve a Voz de 
Nossa Senhora clara como o timbre de um sino, a partir de 5 
de Outubro de 1983.

Notas: Não conhece nenhum dos Segredos.
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Tipo de Fenómeno: Aparições + Mensagem + Pedidos + Milagres + 10 Segredos

Número de Aparições: Milhares de Aparições da Virgem Maria. 

Quem visita os videntes: Nossa Senhora de Medjugorje . Rainha da Paz - Gospa

Início dos fenómenos:  24 de Junho 1981           Fim dos fenómenos: Até a 
Actualidade

Estado do Processo Canónico: Só será avaliado depois de confirmados os 
acontecimentos profetizados

Sites:       http://www.medjugorje.org 
http://www.medjugorjebrasil.com    

       Mensagens em Português:  
http://www.medjugorje.org/olmmsgpo.htm 

Principais Objectivos: 

- Conversão de vida.
- Confissão mensal.
- Aumentar a Oração e o Jejum.
- Leitura das Sagradas Escrituras todos os dias.
- Participação na Missa com comunhão.
- Alcançar a Paz no nosso coração, na nossa família e finalmente no mundo.
- Dar a Bênção Especial de Medjugorje para o mundo  è
- Profetizar para o Fim dos Tempos através dos 10 Segredos de Medjugorje.
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Notas Históricas:

X X

() Tópicos das Mensagens de Nossa Senhora e Resumo Histórico é

A primeira Aparição foi a 24 de Junho de 1981, no monte Podbrdo, o monte das 
Aparições. A partir daí até a actualidade milhares de Aparições e suas Mensagens foram 
dadas aos 8 videntes de Medjugorje. 4 raparigas e 2 rapazes, tiveram ao longo dos anos 
Aparições de Nossa Senhora. Todos jovens simples com idades de 10, 15 e 16 anos. São 
eles: Mirjana, Marija, Vicka, Ivanka, Ivan e Jakov. Mais 2 rapariguinhas foram escolhidas 
por Nossa Senhora, a partir de 1982, para receberem ensinamentos através de locuções 
interiores - Jelena e Marijana.

Já nem todos têm Aparições diárias, como se pode ver pelas suas fichas acima.

 Em Maio de 1981, teve lugar, em Roma, o Congresso do Mo-
vimento Carismático, no qual esteve presente o Padre Tomislav 
Vlasic. Este, inquieto pela perseguição da fé na Jugoslávia, uma 
vez que o regime comunista controlava a sua existência e 
expansão, pediu ao Padre Emiliano Tardif, presente neste retiro, e 
aos restantes participantes do Congresso, que entregassem o seu 
povo sofredor a Nosso Senhor e implorava uma resposta à 
questão: - «O que fazer?» 

A resposta surgiu durante a oração conjunta, da boca do Padre 
Tardif, surpreendendo todos: 

- «Não se preocupem, enviar-vos-ei a Minha Mãe».

Conta-se, também, a história de um monge franciscano, portador do dom do 
conhecimento das almas e do dom da cura e que vivia em Siroki Brijeg. O Senhor Jesus 
falou, um dia, ao humilde monge, dizendo-lhe: 

«Zdenko, aceitarias jejuar a pão e água durante sete anos?» 

Ele respondeu afirmativamente (nem mudava muito os seus hábitos, porque jejuava 
muitas vezes!). No último dia do sétimo ano, o Senhor perguntou-lhe novamente: 

«Zdenko, aceitarias jejuar mais um ano?» 

Zdenko aceitou. Ora, o último dia foi a 24 de Junho de 1981, data da primeira aparição da 
Gospa, na Colina das Aparições!
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Ao olharmos para as Aparições de Nossa Senhora em Medjugorje ao longo destes 
últimos 30 anos, podemos constatar que começaram numa época conturbada para a 
Jugoslávia, hoje Bósnia-Herzegovina, continuando o apocalipse da Virgem Maria, isto é, 
alertando-nos e revelando-nos o que está para acontecer à humanidade na fase final do 
Fim dos Tempos, fazendo ressaltar a necessidade de conversão, nos meios para a 
conseguir, e com a promessa de muitos sinais. 

Medjugorje transformou-se num local de grandes e numerosíssimas conversões de 
todos quantos lá vão. Já foram para cima de 50 milhões os peregrinos de Medjugorje, 
terra em que nunca houve nenhum ataque durante todo o período da sangrenta guerra da 
Jugoslávia. 
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A Virgem Maria ficou ali conhecida também pela Rainha da Paz (Mir), pois é a grande 
incentivadora da oração para ser alcançada a Paz no Mundo, apresentando para isso um 
plano em três fases:

- Primeiro a Paz nos Corações; depois a Paz na Família; e só depois será 
possível a Paz no Mundo.

A partir de 25 de Janeiro de 1987 até a actualidade, passou a haver uma Mensagem 
principal todos os dias 25 de cada mês, dada a Marija Pavlovic. Há outras Mensagens, 
mas são dadas ao grupo de oração.

Os seis videntes, no início das Aparições, foram:

- Ivan, é o responsável pelo grupo de oração, e recebe mensagens para dirigir este grupo.

- Vicka, é grande acolhedora dos peregrinos e foi miraculada pela Virgem Maria e impõe 
muito as mãos aos peregrinos.

- Marija, é ela que dá as Mensagens para o mundo, nos dias 25.

- Jacov, é o que mais faz sorrir a Virgem Maria e só a vê no dia 25 de Dezembro.

- Mirjana, só nos dias 2 de cada mês recebe a Mensagem da Virgem Maria, e por vezes 
vê-A.

- Ivanka, só vê a Virgem uma vez por ano, no dia 25 de Junho.

 Não se pode falar de Medjugorje sem falar do Padre Jozo Zovko, o 
ardente defensor das Aparições, depois da Virgem Maria lhe ter também 
aparecido. Foi o capelão dos videntes. Foi perseguido pelos comunistas 
e preso, onde sofreu muito na prisão. O Padre Jozo é uma das grandes 
figuras do nosso tempo, com muitos e grandes carismas.

Em 1982 juntam-se aos seis videntes, outros duas raparigas, a Jelena e a Marijana, que 
têm locuções e visões interiores.

Os seis videntes, foram caluniados, perseguidos e presos, só por persistirem na defesa 
da verdade e na guarda dos segredos que lhe foram confiados. 

 Outro grande sacerdote que dedicou a sua vida a Medjugorje 
e aos peregrinos foi o Padre Slavko Barbaric. A sua vida foi 
intensa e todos os dias subia o monte Podbrdo para a oração 
do terço e o monte Krizevac para fazer a Via-Sacra. Foi 
depois de ter feito a sua Via-Sacra diária, que morreu na 
encosta do monte Krizevac, a 24 de Novembro de 2000 às 
15:30, plena hora da Misericórdia.
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Após 30 anos de aparições, A Virgem Maria continua a aparecer em Medjugorje, tendo já 
revelado tudo o que havia a ser revelado, persistindo e perseverando nos pedidos de 
amor e de oração e penitência, agradecendo a todos aqueles que correspondem aos 
seus pedidos. De facto só uma Mãe, com um Amor do tamanho do Universo, pode ter 
tanta paciência com filhos tão rabinos como todos nós…

Chamou-nos à Santificação.

Medjugorje, 10 de Julho de 1986
Queridos filhos, hoje, chamo-vos à santidade. Sem a santidade, não podereis viver.

Não desiste de nos acompanhar nos caminhos da Santificação.

Medjugorje, 1 de Janeiro de 1987.

Sabei queridos filhos, que fiquei aqui tanto tempo, por vossa causa, para vos ensinar a 
seguir o caminho da santificação.

Para alcançarmos essa Santificação almejada e necessária à nossa Salvação, a Virgem 
Maria dá-nos 5 armas:

- A Oração.

- O Jejum.

- A Bíblia.

- A Confissão.

- A Comunhão.

Algumas das ocasiões em que a Virgem Falou detas 5 armas foram nas seguintes 
Mensagens:

- A Oração diária

Medjugorje, 30 de Julho de 1987
Filhos! Eis, porque preciso tanto das vossas orações: a oração é o único meio para 
salvação da raça humana.

- O Jejum às 4ª e 6ª feira a pão e água

Medjugorje, 20 de Setembro de 1984
É inútil  falar mais do jejum, porque é preciso vivê-lo para o compreender. Mas é 
preciso vivê-lo com a oração.

- A Bíblia lida todos os dias

Medjugorje, 18 de Outubro de 1984
Queridos filhos, hoje peço-vos para lerdes a Bíblia todos os dias em vossas casas, e 
para a colocares num lugar em evidência que sempre vos incite a lê-la e a rezá-la. 
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- A Confissão pede-a uma vez por mês

Medjugorje, 7 de Novembro de 1983
Se  a  confissão  não  significa  nada  para  vós,  em  verdade,  será  difícil  a  vossa 
conversão

- A Comunhão pede-a todos os dias durante a Missa, se possível, e que a Missa seja o 
centro da nossa vida

Medjugorje, 25 de Abril de 1988
Que a Santa Missa seja vida para vós!

 Apresento algumas das Mensagens mais significativas de Nossa Senhora, em que 
estão contidos ensinamentos para alcançar a Santificação pedida vezes sem conta.

Medjugorje, 6 de Novembro 1981
Não tenhais medo. Eu mostrei-vos o inferno para verdes o estado dos que lá estão.

Medjugorje, 25 de Julho de 1982
Hoje muitas pessoas vão para o inferno. Deus permite que os seus filhos vão para o 
inferno, por causa das suas inúmeras faltas graves, imperdoáveis.

Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
Os homens que vão para o inferno não querem receber nenhuma graça de Deus; 
não se arrependem, não param de jurar e blasfemar; escolhem viver no inferno e 
não encaram a possibilidade de o deixar.

Medjugorje ? de 1982
Desculpa-me por isto, mas deverias compreender que Satanás existe. Um dia ele 
apresentou-se ao trono de Deus e pediu permissão para pôr a Igreja à prova durante 
um período. Deus permitiu-lhe prová-la durante um século. Este século está sob o 
poder  de  satanás,  mas  quando  os  segredos  que  vos  foram  confiados  forem 
realizados, o seu poder será destruído. Ele já está a perder o seu poder e está a ficar 
agressivo:  ele  destrói  casamentos,  provoca  divisões  entre  os  padres,  suscita 
obsessões e assassinatos. Deveis proteger-vos com o jejum e a oração: sobretudo 
a oração comunitária. Andai com imagens benzidas. Ponde-as em vossas casas, e 
voltai ao uso da água benta.

Medjugorje 25 de Janeiro de 1991
Que a vossa oração seja pela paz. Satanás é forte e deseja destruir, não apenas a 
vida humana, mas também a natureza e o planeta em que viveis. Por isso queridos 
filhos, rezai, para poderdes ser protegidos através da oração, com a bênção da paz 
de Deus.  Deus enviou-Me até vós  para vos  ajudar.  Se quiserdes,  agarrai-vos  ao 
Terço; já só o Terço poderá fazer os milagres no mundo e na vossa vida.

Medjugorje, 21 de Julho de 1982
No Purgatório há muitas almas. Há mesmo pessoas consagradas a Deus: padres e 
religiosas. Rezai em sua intenção, pelo menos 7 "Pai-Nosso", "Avé Maria", Glória" e 
o  "Credo".  Eu  recomendo-vos.  Há  muitas  almas que  estão  no  purgatório  muito 
tempo, porque ninguém reza por elas.
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Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
Há diferentes níveis de purgatório, os mais baixos estão próximos do inferno e os 
mais elevados aproximam-se gradualmente do Céu. Não é no dia de Finados mas no 
Natal que um grande número de almas deixam o purgatório. Há no purgatório almas 
que oram ardentemente a Deus, mas por quem nenhum parente ou amigo reza na 
terra.  Deus  beneficia-os  com  as  orações  doutras  pessoas.  Deus  permite-lhes 
manifestarem-se de diferentes formas sobre os que estão na terra para chamar a 
atenção dos homens sobre a existência do purgatório e pedir-lhes que rezem a Deus 
que é bom e justo. A maior parte dos homens vão para o purgatório, muitos vão 
para o inferno; muito poucos vão directamente para o Céu

Medjugorje, 15 de Agosto de 1985
Meu anjo, reza pelos descrentes: Estes arrancarão cabelos, o irmão suplicará a seu 
irmão, amaldiçoará a sua vida passada vivia sem Deus. Arrepender-se-ão, mas será 
tarde de mais. Agora é o tempo da conversão, desde há 4 anos que vos exorto. 
Rezai por eles.

Medjugorje, 14 de Agosto de 1984
Quero que nestes dias o mundo reze a Meu lado o mais possível. Que as pessoas 
façam um jejum rígido 4ª e  6ª  feira.  Enfim, que todos rezem todos os dias pelo 
menos o Rosário: os mistérios Gozosos, os Dolorosos e Gloriosos.

Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986
Eu dou grandes graças a todos aqueles que rezam com o coração.

Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986 
Começai já neste momento… Apagai a televisão e deixai de lado todas as coisas que não 

são benéficas para vós.

Quanto a um Grupo de oração que pediu que fosse criado pelos videntes, Nossa Senhora 
deu-lhes as seguintes Regras:

Medjugorje, 16 de Junho de 1983
"1  -  Renunciai  a  todas  as  paixões  e  desejos  desordenados.  Evitai  a  televisão, 
especialmente  as  emissões  nefastas,  os  desportos  excessivos,  o  prazer 
intempestivo da comida e da bebida, o álcool, o tabaco, etc. 
2 - Abandonai-vos sem restrição alguma a Deus.   
3 - Afastai definitivamente toda a angústia. Quem se abandona a Deus não tem lugar 
em seu coração para a angústia. As dificuldades manter-se-ão, mas elas servirão 
para o crescimento espiritual e renderão glória a Deus.   
4  -  Amai  os vossos inimigos.  Afastai  do coração o ódio,  amargura,  julgamentos 
preconcebidos. Rezai pelos vossos inimigos e pedi a bênção divina para eles.   
5 - Jejuai duas vezes por semana a pão e água. Juntai o grupo pelo menos uma vez 
por semana.   
6 - Consagrai diariamente ao menos 3 horas a oração nas quais uma meia hora de 
manhã e a noite. Neste tempo de oração estão incluídos a Santa Missa e a oração do 
Rosário.  Reservai  alguns  momentos  à  oração durante  o  dia  e,  cada vez  que  as 
circunstâncias  o  permitirem  recebei  a  santa  comunhão.  Rezai  com  um  grande 
recolhimento. Não olheis constantemente o relógio, mas deixai-vos conduzir  pela 
graça  de  Deus.  Não  vos  preocupeis  demasiado  com as  coisas  do  mundo,  mas 
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confiai tudo isso à oração ao nosso Pai celeste. Se estiverdes muito preocupados, 
não podereis rezar bem, porque a serenidade interior faz falta. Deus contribuirá para 
conduzir a um bom fim as coisas daí de baixo, se se esforçarem por trabalhar nas 
suas. Aqueles que frequentam a escola ou trabalham devem rezar uma meia hora de 
manhã e à noite e se possível, participar na Eucaristia. É preciso estender o espírito 
de oração ao trabalho diário, quer dizer acompanhar o trabalho com a oração.   
7 - Sêde prudentes pois o demónio tenta todos aqueles que tomaram a resolução de 
se consagrarem a Deus, e muito particularmente a esses. Sugerir-lhes-á que rezam 
muito, que jejuam muito, que devem ser como os outros jovens e ir em busca de 
prazeres. Que não o escutem e não lhe obedeçam! É à voz de Maria que eles devem 
prestar  atenção.  Logo que forem consolidados na fé,  o  demónio  não os poderá 
seduzir. 
8 - Rezai muito pelo Bispo e pelos responsáveis da Igreja. Pelo menos metade de 
vossas orações e de vossos sacrifícios devem ser consagradas a esta intenção.

Medjugorje, ? de 1986 para o grupo de Jelena
Se vos abandonardes a Mim, não vos apercebereis da passagem desta vida para a 
outra vida. Começareis a viver o Céu na Terra.

Medjugorje, Setembro de 1986
Hoje,  não  são  nem  as  palavras,  nem  as  acções  que  contam.  A  única  coisa 
importante é permanecer em Deus.

 Concluindo e Resumindo estes Ensinamentos:

Numa entrevista que o Padre Svetozar fez à Ivanka em Fevereiro de 1983 e publicada em 
Junho de 1984 no site www.medjugorje.ws/en/articles/visonaires  vemos o seguinte diálogo:

Padre Svetozar: Para quem são dirigidas as Mensagens de Nossa Senhora?

Ivanka: Para o mundo inteiro.

Padre Svetozar: Quais são as Mensagens?

Ivanka: Paz, Conversão, Jejum, Confissão, Oração.

Padre Svetozar: Qual a mais importante?

Ivanka:  A Paz. 

Numa outra entrevista dada pelo Padre René Laurentin, que já esteve várias vezes em 
Medjugorje, a frei Dario Dodig, em Maio de 2003, ele disse:

- «O que me prende é a mensagem fundamental, porque é ela que dá a resposta que pode 
salvar o mundo de hoje, se tentarmos olhar e ver com os olhos de Deus ( ... ) As 
mensagens repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, ou o que não que-
remos, ou o que já não somos capazes de ouvir... rezar, ter uma fé forte em Deus, jejuar e 
ler o Evangelho. Toda a Igreja concorda com isso. Esta é a mensagem fundamental das 
Aparições».
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() Os 10 Segredos de Medjugorje para o futuro é

Desde 25 de Junho de 1981, ao longo das Aparições, Nossa Senhora confiou aos 6 videntes, 
10 Segredos, sobre acontecimentos que sobrevirão a toda humanidade. 

Numa aparição extraordinária a Mirjana, a 28 de Janeiro de 1987, Nossa Senhora evidenciou 
diversas coisas, e nomeadamente, abordou o tema dos Segredos de Medjugorje:

«Há dez segredos! Vós não sabeis de que se trata mas, quando vierem a saber, será 
tarde! Retomai a oração! Nada é mais importante do que ela. Desejaria que o Senhor me 
permi-tisse esclarecer, ao menos em parte, os Segredos, mas já são muitas as Graças 
que Ele vos oferece. Pensai quanto é pouco o que Lhe ofereceis. (…) Não quero 
censurar-vos; quero, pelo contrário, convidar-vos mais uma vez à oração, ao jejum, à  
penitência».

Nossa Senhora escolheu a Mirjana Drajicevic para ser ela a divulgar ao mundo os 10 Segredos, 
em datas a serem definidas por Nossa Senhora. Ao confiar a Mirjana a totalidade dos segredos, 
Nossa Senhora deixou de lhe aparecer todos os dias. Passou, no entanto, um ano inteiro a 
prepará-la e a explicar-lhe como estes deviam ser revelados.Por determinação também de 
Nossa Senhora, Mirjana devia escolher um sacerdote, que devia merecer o consentimento de 
Nossa Senhora, para divulgar publicamente os Segredos ao mundo. O escolhido foi o Padre 
Petar, agora com 61 anos.

 FORMA E DATA DA REVELAÇÃO DOS 10 SEGREDOS

A revelação dos dez segredos terá lugar em Medjugorje. A maneira como se realizará é a 
seguinte: 

Nossa Senhora deu a Mirjana um Pergaminho, que será entregue ao Padre Petar, na altura 
devida. Este documento contém o conteúdo dos Segredos que, actualmente, ninguém (à 
excepção de Mirjana) consegue ler. Só Mirjana consegue ler ali os Segredos. As outras 
pessoas vêem nele um trecho da Bíblia, ou um cântico, ou uma mensagem, etc. Um fragmento 
deste Documento foi examinado por cientistas Europeus que concluíram que é feito de um 
material de origem desconhecida na Terra.
Dez dias antes da data marcada por Deus para a revelação do 1º Segredo, Mirjana chamará o 
Padre Petar; ambos jejuarão e rezarão durante sete dias e, ao oitavo dia, o Padre Petar 
conseguirá ler o texto e anunciará o conteúdo do 1º segredo, que é significativo para toda a 
humanidade e terá repercussões à escala mundial. 
Três dias depois da revelação, o acontecimento previsto no 1º Segredo realizar-se-á. 
A sequência da revelação de todos os outros Segredos far-se-á do mesmo modo que o 
primeiro, em cadeia, com intervalos e em datas definidas por Nossa Senhora, até que o último 
seja revelado. 
Exemplificando o que atrás foi dito, imagine-se que Mirjana chama o Padre Petar num 
qualquer dia 1 de um determinado mês. 
Dos dias 1 a 7 jejuam e oram. No dia 8 o Padre Petar consegue ler e entender o Segredo no 
Pergaminho. No dia 10 revela o Segredo. No dia 13 o Segredo realiza-se.
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 O QUE SE CONHECE DO CONTEÚDO DOS 10 SEGREDOS

Em relação ao conteúdo dos dez segredos, pouco se sabe. O Padre Petar sabe, no entanto, 
que os primeiros três estão relacionados com Medjugorje e são advertências à conversão. 

1º Segredo
Constitui um aviso para que o mundo perceba que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e 
que os videntes dizem a verdade.
Numa entrevista a Janice Connell, a única coisa que Mirjana especificou é que «O 1º Segredo 
quebra o poder de Satanás e, por ele saber isso, está muito agressivo neste momento».
A vidente Vicka Ivankovic disse ao grande mariólogo francês, padre René Laurentin, e a 
Ljudevit Rupčić, que «O 1º segredo diz respeito à nossa igreja em Medjugorje».

2º Segredo
Constitui um aviso para que o mundo perceba que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e 
que os videntes dizem a verdade.

3º Segredo
É um sinal que aparecerá no lugar da Primeira Aparição no monte Podbrdo, e lá permanecerá 
indestrutível, permanente e visível para que toda a humanidade possa tomar conhecimento 
dele. Nossa Senhora cumpre, deste modo, a promessa inicial de mostrar claramente a Sua pre-
sença em Medjugorje. Os videntes, que apelidam este sinal de «O Grande Sinal», dizem que 
Ela vai deixá-lo, de modo especial, para aqueles que ainda estão afastados de Deus. Nossa 
Senhora afirmou o seguinte em 24 de Junho de 1983: 

«O Sinal virá, mas não se devem preocupar. A única coisa que gostaria de dizer é: 
Convertam-se! Dêem-no a conhecer quanto antes, a todos os meus filhos para os salvar,  
mas (...) suplico, convertam-se! Ninguém poderá imaginar o que acontecerá, nem o que 
Deus, Pai Eterno, enviará sobre a terra. Por isso convertam-se! Renunciem a tudo, façam 
penitência. Falem das minhas aparições a todos os meusfilhos». 

O Grande Sinal é, segundo Mirjana, «uma espécie de presente da Mãe do Céu, um sinal da 
Sua presença». Uma vez que a finalidade é levar todos a acreditar, será óbvio «que não é 
feito pela mão do homem, que tem origem divina»

Os jovens já o contemplaram, em visão. Depois dele, os incrédulos sentirão grande sofrimento 
interior e terrível remorso. Eles acreditarão, mas não haverá mais tempo, para a conversão. 

4º ao 10º Segredo
Destes 6 Segredos ninguém sabe nada, a não ser os videntes.
O 10º Segredo foi dado ao Jakov Colo na Aparição do dia 12 de Setembro de 1998 nos Estados 
Unidos da América. Também lhe foi comunicado nessa Aparição de que Ela só lhe passaria a 
Aparecer nos dias 25 de Dezembro de cada ano.
Após a realização do 10º Segredo, o poder de Satanás será destruído e um Novo 
Pentecostes marcará o início de um Novo Tempo.
Este período que antecede os acontecimentos é um tempo de Graça que Deus está 
concedendo para a nossa conversão.

é
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 BÊNÇÃO ESPECIAL
de NOSSA SENHORA de Medjugorje è      =

é

() A meu ver, um dos aspectos mais relevantes de Medjugorje, para a nossa vida e a 
santificação das almas, foi a Bênção Especial que Nossa Senhora deu para ser utilizada 
por todos os Seus filhos.

Pagela da Bênção Especial  =

Fr. Richard Foley, SJ explica o que é esta Bênção, o que faz e porque é uma dádiva 
única de Nossa Senhora.

Esta Bênção é ESPECIAL!

A razão pela qual é tão especial, é porque atribui o poder, àqueles que a recebem, de 
abençoar pessoas em nome de Nossa Senhora, tal como se ela própria as abençoasse.

A primeira vez que ela a deu, foi em 5 de Agosto de1985. Essa, está claro, é a data do seu 
verdadeiro aniversário, tal como no-lo disse, se bem que veneremos liturgicamente esse 
acontecimento a 8 de Setembro.

A ocasião foi a da sua aparição da noite, na encosta, a Ivan, que estava acompanhado por uma 
grande multidão.

Ivan lembra-se de que a Mãe de Deus estava usando um maravilhoso robe dourado.

As suas palavras foram: "Louvado seja Jesus Cristo. Estou feliz por estar aqui convosco 
esta noite, meus filhos, e por vê-los aqui em tão grande número. EU VOS ABENÇOO 
AGORA COM UMA BÊNÇÃO ESPECIAL."

Diversas outras ocasiões

Em 19 de Dezembro desse mesmo ano, Nossa Senhora disse: "Eu desejo de uma maneira 
especial, dar às mães a minha própria benção maternal neste dia de Natal."

Desde então, ela tem dado a bênção especial em qualquer coisa como dez outras ocasiões. 
Duas destas foram nas suas aparições a Marija, enquanto a vidente estava no Alabama em 
1988, para um transplante de um rim para o seu irmão.
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O que realmente significa

Marija explica o que esta oferta maravilhosa é, e o que faz:

 Quando abençoa alguém com esta bênção especial, é como se a própria Nossa Senhora a 
estivesse a abençoar.

 Tem o poder de converter e santificar pessoas, de uma forma especial.

 A sua eficácia é proporcional à Fé e ao ardor da pessoa que a dá.

 Quanto mais a bênção é dada, mais forte se torna a sua eficácia.

 O poder de a dar, dura toda a vida.

 Uma vez que a tenha recebido, você tem poder para conferi-la a outros.

 Aqueles a quem você a der, recebem o poder de igual grau ao seu, e eles por sua vez podem 
passar o poder a outros.

 Quanto mais a bênção for dada, mais forte se torna.

 Pode ser dada tanto a crentes como a descrentes.

 Não tem de estar na presença da pessoa a quem está a dar a bênção.

 Pode dar a bênção à mesma pessoa as vezes que quiser.

 Não é preciso uma fórmula especial para abençoar as pessoas. Um pensamento é suficiente, 
ou qualquer oração ou jaculatória.

 Para receber a bênção directamente de Nossa Senhora, você teve de estar no sítio e na 
ocasião em que ela actualmente a deu.

 De outra forma, deve receber a bênção de alguém que a tenha de facto recebido.

 Recebendo a bênção de alguém devidamente empossado, você próprio recebe o poder de a 
conferir a outros.

 Bênçãos a grupos não funciona. Tem de ser sempre dada de indivíduo a indivíduo. Marija 
explica que a bênção especial, tal como um abraço, não pode ser dado a uma multidão, mas só 
a uma pessoa de cada vez.
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Vamos fazer pleno uso dela.

Use este poder de Maria!

Façam, pois, o máximo uso deste poder de Maria. Nossa Senhora disse numa das ocasiões em 
que deu a Bênção Especial (em Alabama a 29 de Novembro de 1988):

"Abençoem com esta bênção especial mesmo aqueles que não acreditam: Podem dar-
lhes esta bênção, de coração,  para ajudá-los na sua conversão. Abençoem todos 
quantos encontrarem. Eu dou-vos uma graça especial. Eu desejo que dêem esta Graça a 
outros."

No caso de ainda não ter este poder, trate de receber a bênção de alguém que já o tenha. 
Fale no seu grupo.

A BÊNÇÃO PARA AJUDAR O MUNDO
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 Pedidos da Virgem Maria  é

- Conversão de vida.
- Confissão mensal.
- Aumentar a Oração e o Jejum.
- Leitura das Sagradas Escrituras todos os dias.
- Participação na Missa com comunhão.
- Alcançar a Paz no nosso coração, na nossa família e finalmente no mundo.

 Milagres de Medjugorje  é

 Milagre do Pergaminho dos 10 Segredos de Medjugorje

O Documento dado por Nossa Senhora a Mirjana está envolto em mistérios intrigantes. Tem 
sensivelmente o tamanho de uma folha A4, é semelhante a um pergaminho, mas não se 
conhece a substância de que é feito. Misteriosamente pode amachucar-se, dobrar-se, mas não 
se o consegue rasgar. Além destas características, ninguém consegue ler no seu texto o 
mesmo conteúdo, como já sucedeu mais do que uma vez. Foi o que aconteceu a uma prima e a 
uma amiga de Mirjana; esta, não sabendo ainda que Nossa Senhora não queria que ela 
mostrasse o documento, deu-o a ler, simultaneamente, a essas duas pessoas: uma delas, leu 
uma oração de súplica, a outra, uma oração de adoração.
O facto de o documento aparentar ter vida própria, no sentido em que é o «Céu» que decide o 
quê, quem e quando deve ser lido, traz em si uma salvaguarda, face aos perigos a que ia 
estar sujeito ao longo dos anos. Foi o que já aconteceu. Em 1990, em pleno tempo de guerra, 
Mirjana deixou o Pergaminho esquecido em Sarajevo. Ali ficou perdido durante alguns anos, até 
que um soldado das Nações Unidas lho entregou, juntamente com outros pertences pessoais. 
O soldado não fazia a mínima ideia do que tivera nas suas mãos.

- Muitas Conversões ao longo dos anos.

- Muitas Curas. 
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 Adversários e Apoiantes de Medjugorje  é

Grosso modo, podemos detectar, com relativa facilidade, os 4 principais adversários das 
Aparições de Medjugorje: o demónio, Kronzer, os bispos de Mostar e os Mal-entendidos.

Da mesma forma podemos ver que os principais Apoiantes das Aparições de Medjugorje, são a 
Alta Hierarquia da Igreja, com o Papa João Paulo II à cabeça, muitos cardeais, o Bispo Hnilica e 
centenas de outros Bispos, o Padre René Laurentin e outros milhares de Sacerdotes, bem 
como milhões de fiéis.

Olhando desta maneira para Medjugorje, vemos que há um claríssimo desequilíbrio nos pratos 
da balança.

 Os Adversários

1º - Philip James Kronzer -  Foundation for Religious Research

Kronzer é um milionário americano na área do imobiliário, que tendo sido abandonado pela sua 
mulher em 1994, despeitado, cheio de raiva e de ódio, jurou destruir Medjugorje. Afirmou que, 
destruir Medjugorje, seria a missão da sua vida. Pelas suas próprias palavras afirma: 

«É o que faço, sete dias por semana, 24 horas por dia. Isto é uma guerra. Estou em guerra». 

Ardath Talley, a mulher de Kronzer, 21 anos mais nova que ele, dedicou a sua vida à causa de 
Medjugorje. Já depois da separação de Ardath, e devido às atitudes de Kronzer, os seus 3 
filhos deixaram de falar com o pai.

Através da Fundação que criou, usando o poder que os seus dólares lhe concedem, compra 
casas nos principais centros Marianos do mundo, nomeadamente em Fátima, e daí pulveriza, 
sobre a cristandade, o seu veneno contra Medjugorje. A sua Fundação dá-lhe o disfarce da 
credibilidade necessária para a sua odiosa missão.

A sua táctica é a de sub-repticiamente distribuir folhetos, livros, revistas e artigos nos meios 
sensíveis da Igreja. Nestes textos, apresenta algumas mensagens de Medjugorje, que 
supostamente contêm ensinamentos contrários à Doutrina da Igreja. Desta forma, consegue 
facilmente angariar aderentes, que claramente vêem que ele tem toda a razão em denunciar as 
fraudes de Medjugorje. Acontece que, as mensagens apresentadas, são minuciosamente 
manipuladas para dizerem o oposto do que a Virgem transmitiu aos videntes. A maioria das 
pessoas que lê estes textos de Kronzer, não se dá ao trabalho de ir conferir a exactidão dos 
textos das mensagens, até porque na maioria dos casos, não saberiam como o conseguir. Eu 
dei-me a esse trabalho, e das 3 mensagens que comparei com os textos originais 
publicados sobre Medjugorje, todos eles estavam alterados, e o significado e o sentido 
eram absolutamente o contrário dos transmitidos pela Virgem Maria.
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A outra das tácticas de Kronzer, é difamar e espalhar boatos sobre os videntes e os 
franciscanos que apoiam e divulgam Medjugorje. Faz detalhados relatos de ocorrências, 
introduzindo mentiras sub-reptícias, dando uma imagem virtual e oposta à realidade dos factos. 
Serve-se de falsos testemunhos e lança a confusão, jogando uns contra os outros. Faz 
denúncias à igreja local de factos nunca ocorridos, ou então, distorcidos. Se porventura tiverem 
a desgraça de ler algum documento provindo de Kronzer, não podem acreditar numa única 
palavra, pois é tudo mentira e distorcido.

Kronzer já processou vários grupos que divulgam Medjugorje e os seus próprios sócios, que 
entretanto se afastaram dele. Kronzer chegou a acusar o Bispo Pavel Mária Hnilica de estar 
mancomunado com a maçonaria e os iluminatti. Lembro que o Bispo Hnilica foi amigo pessoal 
do Papa João Paulo II e defensor de Medjugorje, onde foi incógnito 4 vezes, seguindo o 
conselho de João Paulo II. Apesar do ódio que Kronzer nutria por ele, e segundo a opinião 
generalizada, morreu em 2006 em odor de santidade. 

Outro dos grandes inimigos e adversários de Medjugorje é um tal E. Michael Jones. Defensor 
do bispo de Mostar, para quem ele é um herói.

Esta guerra contra todos os defensores de Medjugorje parece-me pouco cristã. Um Católico, 
quando não acredita nalguma pessoa, penso que não deva fazer missão de sua vida, atacar, 
perseguir, acusar, processar e difamar essa pessoa… limita-se a rezar por ela.

2º - Os bispos de Mostar-Duvno

Como se sabe, nos Balcãs existe uma rixa antiga de etnias e de confronto de religiões. 

Quer o anterior bispo de Mostar-Duvno, Pavao Zanic, falecido em 1993, quer o actual bispo 
Ratko Peric, sempre se mostraram publicamente contra as Aparições de Medjugorje. Mas de tal 
maneira agressiva tem sido a sua actuação, que lhes foi retirada a jurisdição sobre as 
Aparições de Medjugorje.

A dada altura, o bispo Ratko Peric escreveu uma carta pessoal a declarar a sua posição de que 
nada de sobrenatural estava acontecendo em Medjugorje. A fim de não levar os fiéis a acreditar 
que sua declaração era uma posição oficial da Igreja, o Cardeal Tarcisio Bertone, Secretário 
da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu numa carta dirigida ao bispo de Saint-Denis 
de la Réunion, o seguinte:

«O que o Bispo Peric disse em sua carta ... é, e continua sendo, só a sua opinião 
pessoal." 

Assim, ninguém podia considerar a declaração do Bispo Peric como qualquer tipo de 
declaração oficial da Igreja.  Devia ser tomada exclusivamente como a sua opinião pessoal, e 
mais nada.

Especialistas que conhecem um pouco mais sobre a história, por exemplo, Dr. Viktor Nuiæ, 
OFM, apontam para os Bispos de Mostar como sendo praticamente os únicos responsáveis por todas as 
malfeitorias da Igreja local na região.

Esta raiva do demónio contra Aparições Marianas, expressa através dos ataques dos bispos 
locais, não é uma novidade. Começou com a branda dúvida do Bispo de Guadalupe, e atingiu a 
sua maioridade com a oposição frontal do bispo de La Salette, encarniçado inimigo das 

- 21 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

Aparições naquele local, e que acabou com a sua decapitação pelos revolucionários da época, 
tal como o tinha advertido a própria vidente Melanie Calvat. Esta guerra aberta do inferno contra 
as Aparições Marianas, renova-se em Garabandal, com a continuada oposição do seu bispo.

Curiosamente, o Bispo de Split, diocese croata vizinha de Mostar, é um grande defensor e 
apóstolo de Medjugorje.

3º - Os Mal-entendidos

As maiores dúvidas sobre determinados fenómenos, muitas vezes, são lançadas em águas 
turvas, no diz que disse, no ouvi dizer que, mas então não disseram que…

De todos estes Mal-entendidos, certamente o maior é de que:

«As Aparições de Medjugorje são de tal maneira falsas, que até a Igreja já proibiu as 
peregrinações ao local»!

Ora o que a Igreja fez coisa bem diferente. O Vaticano proibiu Peregrinações Oficiais a 
Medjugorje, isto é, que sejam organizadas pelas entidades oficiais das dioceses e paróquias, e 
divulgadas como tal. Esta medida tem toda a lógica e é feita, não pensando em Medjugorje em 
particular, mas sim, na posição da Igreja, no sentido de evitar uma contradição que seria 
notória, isto é, se Peregrinações oficiais fossem autorizadas fossem autorizadas, era o mesmo 
do que dar antecipadamente uma aprovação tácita a Medjugorje, mesmo antes de o ter sido 
pelos canais competentes. Para evitar essa situação que seria embaraçosa, foi emitida aquela 
Proibição. No entanto, os fiéis podem continuar a lá se deslocarem de uma forma particular, 
mesmo que acompanhados pelos seus sacerdotes e párocos.

De tal maneira  isto é verdade que transcrevo a seguir uma das respostas que o Bispo Hnilica 
deu numa entrevista dada a Marie Czernin para a revista católica PUR. Foi publicada em 
Dezembro de 2004:

«Eu visitei o Santo Padre em 1984. Almoçamos em Castel Gandolfo, sua residência de verão, 
(…) Depois disso, ele me perguntou o que eu pensava sobre Medjugorje e se eu já tinha 
visitado aquele lugar.  Eu respondi que o Vaticano oficialmente não me proibiu de ir, mas que 
fora aconselhado a não fazê-lo.  O Papa olhou para mim e disse: "Vá para Medjugorje 
incógnito como você foi para Moscovo.  Quem pode proibir isso”?  O Papa não me deu 
uma autorização oficial para ir lá, mas encontrou outra solução. O Papa continuou a falar, e 
então mostrou-me um livro sobre Medjugorje, escrito por René Laurentin. Ele já começara a ler 
alguns capítulos e sublinhou que as mensagens de Medjugorje estão em estreita relação com 
as de Fátima. "Olha, Medjugorje é uma continuação, uma extensão de Fátima. Nossa Senhora 
está aparecendo em países comunistas, principalmente por causa dos problemas que se 
originam na Rússia ", disse o Papa, que já tomara isso como uma missão de seu pontificado.  É 
por isso que eu entendi imediatamente a conexão». 

4º - O demónio

O maior de todos os Adversários de Medjugorje, é sem dúvida o demónio, Satanás. É ele que 
está por de trás da descrença e de todos os ataques feitos a Medjugorje. É ele que instila a 
fúria contra as Aparições de Nossa Senhora, particularmente as de Medjugorje.

- 22 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

 Os Apoiantes

Os Apoiantes de Medjugorje estão em todo o lado, desde a mais alta hierarquia da Igreja até ao 
mais pequeno e humilde dos fiéis. Só para enumerar alguns, temos:

- O Papa João Paulo II, ciente da sua posição de chefe da Igreja, sempre que interrogado 
sobre Medjugorje, nunca escondeu a sua simpatia e discernimento positivo. Perguntado um dia 
se gostaria de se deslocar a Medjugorje, respondeu: «Vou lá todas as noites… em espírito».

- O Papa Bento XVI nunca disse nada contra Medjugorje, antes pelo contrário, sempre 
demonstrou a sua condescendência e simpatia, supervisionando tudo o que de bom o Vaticano 
tem feito com relação a Medjugorje, sempre numa linha de protecção cautelosa e austera, 
como é seu apanágio.

- O Cardeal Tarcísio Bertone, Secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, discordando 
da posição do bispo de Mostar, quando ele escreveu uma carta pessoal a declarar a sua 
posição de que nada de sobrenatural estava acontecendo em Medjugorje, e a fim de não levar 
os fiéis a acreditar que aquela declaração era uma posição oficial da Igreja, escreveu numa 
carta dirigida ao bispo de Saint-Denis de la Réunion, o seguinte:

«O que o Bispo Peric disse em sua carta ... é, e continua sendo, só a sua opinião 
pessoal." 

- O Bispo Pavel Mária Hnilica foi um dos grandes defensores e apóstolos de Medjugorje. 
Numa entrevista concedida a Marie Czernin para a revista católica PUR e que foi publicada em 
Dezembro de 2004, ela perguntou-lhe: 

- É possível que muitas coisas que acontecem em Medjugorje possam ser inventadas?

- Bispo Hnilica respondeu: «Alguns anos atrás, houve uma reunião da Juventude em 
Marienfried, e eu fui convidado. Durante o encontro, um jornalista me perguntou: "Bispo, você 
não acredita que tudo o que está acontecendo em Medjugorje vem do diabo (Satanás)?  Eu 
respondi: "Eu sou um jesuíta. Santo Inácio ensinou-nos a discernir os espíritos, mas ele 
também nos ensinou que cada evento pode provir de três diferentes fontes:. Humana, Divina ou 
diabólica". No fim, o jornalista concordou comigo, de que o que está acontecendo em 
Medjugorje não pode ser explicado a partir de um ponto de vista meramente humano  - o facto 
de, todos os anos, milhares jovens normalíssimos serem atraídos, fazendo filas, com o fim de 
se reconciliarem com Deus. Medjugorje, já foi chamado "O confessionário do mundo", porque, 
como fenómeno, nem Lourdes nem Fátima, conseguiram fazer com que tantas multidões de 
pessoas fossem confessar-se.  O que acontece durante uma confissão?  O padre resgata o 
pecador do demónio. Então eu respondi ao jornalista: "Claro, satanás é capaz de muitas coisas, 
mas ele não é capaz de uma coisa: É possível que Satanás estimule as pessoas a irem para a 
confissão, a fim de serem resgatadas precisamente dele”? Os jornalistas riram, entendendo o 
que eu queria dizer. Portanto, a única causa explicativa permanece em Deus.  Mais tarde, 
eu contei esta conversa ao Santo Padre. (…) O Papa, por sua vez, reconheceu muito tempo 
antes, que os eventos sobrenaturais estão realmente funcionando em Medjugorje. Através de 
várias fontes, o Papa chegou à convicção de que Deus pode ser experimentado neste lugar. 
(…) E o Papa ainda acrescentou: "O mundo de hoje perdeu o sentido do sobrenatural, por 
outras palavras, o sentido de Deus. Mas muitas pessoas redescobriram este sentimento 
em Medjugorje, através da oração, do jejum e dos sacramentos ".
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- O Padre René Laurentin, que já esteve várias vezes em Medjugorje, numa entrevista dada a 
frei Dario Dodig, em Maio de 2003, disse:

«O que me prende é a mensagem fundamental, porque é ela que dá a resposta que pode 
salvar o mundo de hoje, se tentarmos olhar e ver com os olhos de Deus ( ... ) As 
mensagens repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, ou o que não que-
remos, ou o que já não somos capazes de ouvir... rezar, ter uma fé forte em Deus, jejuar e 
ler o Evangelho. Toda a Igreja concorda com isso. Esta é a mensagem fundamental das 
Aparições».

- Centenas de Bispos e milhares de sacerdotes que já foram a Medjugorje, e que lá sentiram 
a presença Materna da Rainha da Paz.

- Os 50.000.000 de peregrinos que já por lá passaram, e que viram reforçada a sua Fé.

é

As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª 

Aparição 
Guadalupe

2ª 
Aparição
Rue du 

Bac

3ª 
Aparição
La Salette

4ª 
Aparição
Lourdes

5ª 
Aparição
Fátima

6ª 
Aparição

Garabandal

7ª 
Aparição
Zeitoun

8ª 
Aparição

Medjugorje

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
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 MENSAGENS DOS DIAS 2 e 25 - DESDE 2001 é

2014 é

Mensagem de Nossa Senhora em 2 de Janeiro de 2014

“Queridos filhos, para poderem ser Meus apóstolos e para poderem ajudar aqueles que 
estão nas trevas para que conheçam a Luz do Amor do Meu Filho, devem ter coração puro 
e humilde. Não podem ajudar para que o Meu Filho nasça e reine nos corações daqueles 
que não O conhecem, se Ele não reina no vosso coração. Eu estou convosco, caminho 
convosco como Mãe, bato aos vossos corações que não se podem abrir se não forem 
humildes. Eu rezo, mas rezai também vós, amados filhos Meus, para que possam abrir a 
Meu Filho o vosso coração puro e humilde e assim receber os Dons que vos tenho 
prometido. Somente então vós sereis guiados pelo Amor e pela força do Meu Filho, 
somente então sereis Meus apóstolos, aqueles que em torno d’Ele difundam os frutos do 
Amor de Deus. De vós e através de vós, operará o Meu Filho, porque sereis todos um com 
Ele. Disto anseia o Meu Coração Materno, a união de todos os Meus filhos, por meio do 
Meu Filho. Com grande Amor abençoo e rezo pelos escolhidos de Meu Filho, os Seus 
sacerdotes. Obrigada”.

Nossa Senhora abençoou todos os presentes e todos os objectos trazidos para serem 
abençoados. Mirjana também informou que a Rainha da Paz, no início estava muito triste e 
depois, muito decidida.

Mensagem extraordinária de Nossa Senhora em 3 de Janeiro de 2014 

“Queridos filhos. Também hoje Eu desejo que vós vivais as mensagens que Eu vos tenho 
dado. Vivam as Minhas mensagens. Porque somente deste modo Eu posso vos dar outras 
novas mensagens. Rezem de um modo especial pelos Meus Planos que Eu necessito que 
sejam realizados. Planos para o mundo. Planos para a Paz. Obrigada, queridos filhos, 
porque também hoje vós respondestes ao Meu chamado”.

Mensagem de Nossa Senhora no dia 25 de Janeiro de 2014 à vidente Marjia Pavlovic

“Queridos filhos! Rezem, rezem, rezem para que o brilho da vossa oração tenha uma 
influência sobre aqueles que vós encontrais. Coloquem a Sagrada Escritura num local 
visível nas vossas famílias e leiam-na, para que as palavras de paz possam começar a fluir 
em vossos corações. Eu estou rezando convosco e por vós, filhinhos, que dia a dia vós 
possais vos tornar ainda mais abertos à Vontade de Deus. Obrigada por terem respondido 
ao Meu Chamado”.
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Mensagem de Nossa Senhora no dia 02 de Fevereiro de 2014 à vidente Mirjana

"Queridos filhos, com amor Maternal quero ensinar-lhes a honestidade, porque quero que 
com o vosso trabalho, como Meus apóstolos, sejam precisos, decididos e acima de tudo 
honestos. Desejo que, pela graça de Deus, vós estejais abertos à Bênção. Desejo que 
através do jejum e da oração, vós obtenhais do Pai Celestial o conhecimento do natural, do 
santo e do divino. Desejo que, cheios desse conhecimento, sob a protecção do Meu Filho e 
Minha, sejam Meus apóstolos, aqueles que vão espalhar a Palavra de Deus a todos os que 
não a conhecem e irão superar todos os obstáculos que vós encontreis no caminho. Meus 
filhos, a Graça de Deus virá sobre vós e, então, vós sereis capazes de manter-se com o 
jejum, a oração, a purificação e a reconciliação. Vós gerais a eficácia que lhes peço. Rezem 
pelos vossos pastores, a fim de que o brilho da Graça de Deus seja a Luz dos vossos 
caminhos. Obrigada”!

   Mensagem de Nossa Senhora no dia 25 de Fevereiro de 2014 à vidente Marjia Pavlovic  

“Queridos filhos! Vós vedes, ouvis e sentis que nos corações de muitas pessoas não existe 
Deus. Elas não O querem, porque elas estão longe da oração e não têm paz. Vós, filhinhos, 
rezai – vivei os Mandamentos de Deus. Vós sejais prece, vós que desde o início dissestes 
“Sim” ao Meu Chamado. Testemunhem Deus e a Minha presença e não se esqueçam, 
filhinhos: Eu estou convosco e Eu amo-vos. Dia após dia, Eu apresento-vos todos ao Meu 
Filho Jesus. Obrigada por terem respondido ao Meu Chamado”.

Mensagem de Nossa Senhora no dia 2 de Março de 2014 à vidente Mirjana

“Queridos filhos, venho até vós como Mãe e desejo que em Mim como Mãe encontrem 
morada, conforto e repouso. Por isso, filhos Meus, apóstolos do Meu Amor, rezem! Rezem 
com uma humilde devoção, obediência e total confiança no Pai Celeste. Tenham confiança, 
como também Eu tive confiança quando Me foi dito que Eu levaria a Bênção da Promessa. 
Que do coração de vós venha sempre sobre os vossos lábios um: “Seja feita a Vossa 
Vontade”. Por isso tenham confiança e rezem, para que Eu possa interceder por vós diante 
do Senhor, a fim de que Ele vos dê a Bênção Celeste e vos encha do Espírito Santo. Então 
vós podereis ajudar a todos aqueles que não conhecem o Senhor. Vós, apóstolos do Meu 
Amor, os ajudarão a chamá-Lo “Pai” com total confiança. Rezem pelos vossos sacerdotes e 
confiem nas suas mãos abençoadas. Obrigada”

Mensagem de Nossa Senhora no dia 18 de Março de 2014 à vidente Mirjana

“Queridos filhos! Como uma mãe, Eu desejo ser a ajuda para vós. Com Meu amor 
Maternal, Eu desejo ajudá-los a abrirem os vossos corações e colocar o Meu Filho em 
primeiro lugar nele. Através do vosso Amor pelo Meu Filho e através da sua oração, Eu 
desejo que a Luz de Deus vos ilumine e que a Misericórdia de Deus vos preencha. Desta 
maneira, Eu desejo que as trevas e a sombra da morte que quer envolvê-los e enganá-los 
sejam expulsas. Eu desejo que vós sintais a alegria da Bênção da promessa de Deus. Vós, 
filhos do homem, vós sois filhos de Deus – vós sois Meus filhos. Portanto, Meus filhos, 
partam para os caminhos nos quais o Meu Amor os guia, ensina-os a humildade e 
sabedoria, e encontra o caminho para o Pai Celestial. Rezem Comigo por aqueles que não 
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Me aceitam e não Me seguem – aqueles que, por causa da dureza de seus corações, não 
podem sentir a alegria da humildade, devoção, paz e amor – a alegria do Meu Filho. Rezem 
para que os seus pastores, com suas mão abençoadas, possam sempre vos dar a alegria da 
Bênção de Deus. Obrigada”.

Mensagem de Nossa Senhora no dia 25 de Março de 2014 à vidente Marija Pavlovic:

“Queridos filhos! Eu estou vos chamando novamente: comecem a batalha contra o pecado 
como nos primeiros dias, vão à confissão e decidam-se pela santidade. O Amor de Deus 
começará a fluir através de vós para o mundo, a paz começará a dominar os vossos 
corações e a Bênção de Deus vos preencherão. Eu estou convosco e intercedo por todos 
vós diante do Meu Filho Jesus. Obrigada por terem respondido ao Meu Apelo.”

Mensagem de Nossa Senhora à vidente Mirjana Dragicevic-Soldo no dia 2 de Maio de 
2014

“Queridos filhos, Eu a vossa Mãe, estou convosco, pelo vosso bem, pelas vossas 
necessidades e pelo vosso conhecimento pessoal. O Pai Celestial deu-vos a liberdade para 
vós decidirdes vos conhecer. Eu desejo ajudar-vos. Eu desejo ser a vossa Mãe, a professora 
da Verdade, para com a simplicidade de um coração aberto, conhecerdes a incomensurável 
limpeza e a Luz que vem dela e dissolve as trevas, a luz que traz a esperança. Eu, queridos 
filhos, compreendo as vossas dores e o vosso sofrimento Quem é que pode compreender 
melhor do que a Mãe ? E vós, filhos Meus ? Pequeno é o número dos que Me 
compreendem e seguem. É grande o número dos perdidos, aqueles que ainda não 
conhecem a verdade sobre o Meu Filho. Por isso, apóstolos  Meus, rezai e agi. Levai a Luz 
e não percais a esperança. Eu estou convosco. De um modo especial, Eu estou com os 
vossos sacerdotes. Com o coração maternal, vos amo e vos protejo. Porque eles vos guiam 
para o Céu, aquele que o Meu Filho prometeu. Eu vos agradeço”.

 

2013 é

Mensagem de 02 de Janeiro de 2013     

"Queridos filhos, com muito amor e paciência me esforço para tornar vossos corações 
como o meu. Busco, com meu exemplo, ensinar-vos a humildade, sabedoria e amor porque 
necessito de vós; não posso estar sem vós, meus filhos. De acordo com o plano de Deus, eu 
vos estou escolhendo e pela força de Deus vos fortaleço. Portanto, meus filhos, não tenhais 
medo de abrir-me vossos corações. Eu os darei ao meu Filho e em troca Ele vos dará o 
dom da paz Divina. Vós a levareis a todos aqueles que conheceis, testemunhareis com 
vossas vidas o amor de Deus e vós dareis o dom do meu Filho através de vós mesmos. Por 
meio da reconciliação, jejum e oração, vos conduzirei. Meu amor é incomensurável. Não 
tenhais medo. Meus filhos, orai pelos sacerdotes. Que vossos lábios estejam selados a todo 
juízo, porque não deveis esquecer que foi meu Filho quem os escolheu e somente Ele tem o 
direito de julgar. Obrigada." 01/02/2013
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Mensagem de 25 de Janeiro de 2013     

"Queridos filhos! Hoje também vos convido à oração. Que vossa oração seja tão forte 
quanto uma pedra viva até que, com vossas vidas, vos convertais em testemunhas. 
Testemunhai a beleza da vossa fé. Eu estou convosco e intercedo diante do meu Filho por 
cada um de vós. Obrigada por terdes respondido ao Meu chamado." 01/25/2013

Mensagem de 02 de Fevereiro de 2013     

"Queridos filhos, o amor me traz a vós, o amor que desejo ensinar-vos também: o 
verdadeiro amor. O amor que meu Filho vos mostrou quando morreu na cruz por amor a 
vós. O amor que está sempre pronto a perdoar e a pedir perdão. Quão grande é o vosso 
amor? Meu coração maternal fica triste quando procura o amor em vossos corações. Vós 
não estais dispostos a submeter, por amor, a vossa vontade à vontade de Deus. Vós não 
podeis me ajudar a fazer com que aqueles que não conheceram o amor de Deus venham a 
conhecê-lo, porque vós não possuís o verdadeiro amor. Consagrai a mim vossos corações e 
eu vos conduzirei. Eu vos ensinarei a perdoar, a amar vosso inimigo e a viverdes segundo 
meu Filho. Não tenhais medo. Meu Filho não esquece na dificuldade aqueles que amam. 
Eu estarei ao vosso lado. Pedirei ao Pai Celestial para que a luz da verdade eterna e do 
amor vos ilumine. Rezai pelos vossos pastores para que, através do vosso jejum e oração, 
possam orientar-vos no amor. Obrigada." 02/02/2013

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2013     

"Queridos filhos! Hoje também vos convido à oração. O pecado vos atrai para as coisas 
terrenas e eu, ao contrário, vim para conduzir-vos à santidade e às coisas de Deus; ainda 
assim vós resistis e desperdiçais vossas energias na luta entre o bem e o mal que habita 
vós. Por isso, filhinhos, orai, orai, orai até que a oração se converta para vós em alegria, 
assim vossa vida se converterá num simples caminho até Deus. Obrigada por terdes 
respondido ao Meu chamado." 02/25/2013

Mensagem de 02 de Março de 2013     

"Queridos filhos, novamente vos convido maternalmente: não sejais duros de coração! Não 
fecheis vossos olhos para as advertências que, por amor, o Pai Celeste vos envia. Vós O 
amais acima de tudo? Vós vos arrependeis por terdes frequentemente esquecido que o Pai 
Celeste, por Seu grande amor, enviou Seu Filho a fim de que, pela cruz, nos redimisse? 
Vós vos arrependeis por ainda não terdes acolhido a mensagem? Meus filhos, não vos 
oponhais ao amor do meu Filho. Não vos oponhais à esperança e à paz. Com vossas 
orações e vossos jejuns, o meu Filho com a Sua Cruz, dissipará as trevas que querem 
cercar-vos e apossar-se de vós. Ele vos dará a força para uma vida nova. Vivendo-a de 
acordo com o meu Filho, vós sereis bênção e esperança para todos os pecadores que 
vagueiam nas trevas do pecado. Meus filhos, sejais vigilantes! Eu, como Mãe, vigio 
convosco. Eu rezo e vigio especialmente por aqueles a quem meu Filho chamou para serem 
portadores de luz e de esperança para vós: pelos vossos sacerdotes. Eu vos agradeço." 
03/02/2013
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Aparição anual a Mirjana Soldo - 18 de Março de 2013

A vidente Mirjana Dragicevik - Soldo tem aparições diárias desde o dia 24 de junho de 
1981 até o dia 25 de dezembro de 1982. O último dia de aparição, após confiar-lhe o 
décimo segredo, a Virgem disse que durante toda a sua vida teria uma aparição anual - 
sempre dia 18 de março. E assim tem acontecido durante todos estes anos e também neste 
ano. Milhares de peregrinos se reuniram para rezar o Rosário. A aparição começou às 
13h52 e durou até 13h58.

"Queridos filhos! Convido-vos para que com plena confiança e alegria bendigais o nome 
do Senhor e que, dia a dia, Lhe agradeçais, de todo coração, por Seu grande amor. Meu 
Filho, mediante esse amor que com a cruz mostrou, vos deu a possibilidade de que tudo 
vos seja perdoado, não deveis vos envergonhar e ocultar, e que por temor, não abrais a 
porta do vosso coração ao meu Filho. Ao contrário, meus filhos, reconciliai-vos com o Pai 
Celestial para que possais vos amar a vós mesmos, como meu Filho vos ama. Quando vos 
amardes a vós mesmos, podereis amar aos demais, podereis ver nos demais o meu Filho e 
reconhecer a grandeza de Seu amor. Vivei na fé! Meu Filho, através de mim, vos prepara 
para as obras que Ele quer realizar através de vós, através de quem deseja glorificar-se. 
Sejais gratos. De modo especial, agradecei pelos pastores, por vossos mediadores na 
reconciliação com o Pai Celestial. Eu vos agradeço, meus filhos. Obrigada."

Mensagem de 25 de Março de 2013     

"Queridos filhos! Neste tempo de graça convido-vos a tomarem em vossas mãos a cruz do 
meu amado Filho Jesus e a contemplarem sua paixão e morte. Os vossos sofrimentos se 
unam ao Seu sofrimento e o amor vencerá, porque Ele, que é o Amor, se deu por amor e 
para salvar cada um de vós. Orai, orai, orai para que o amor e a paz comecem a reinar em 
vossos corações. Obrigada por terdes respondido ao Meu chamado." 03/25/2013

Mensagem de 02 de Abril de 2013     

"Queridos filhos, chamo-vos a serdes um, em espírito, com meu Filho. Chamo-vos através 
da oração e da Santa Missa, quando meu Filho une a Si mesmo convosco de um modo 
especial, para que busqueis ser como Ele; para que como Ele possais sempre estar prontos 
a fazer a vontade de Deus e não buscardes satisfazer vossa própria vontade. Porque, meus 
filhos, é de acordo com a vontade de Deus que vós sois e existis, e sem a vontade de Deus 
não sois nada. Como Mãe, estou-vos pedindo que faleis da glória de Deus com a vossa 
vida, porque dessa forma, vós também vos glorificareis de acordo com a Sua vontade. 
Ensinai a todos, amor e humildade com o próximo. Através de tal humildade e amor, meu 
Filho vos salvou e vos abriu o caminho ao Pai. Imploro-vos que continueis abrindo o 
caminho ao Pai Celestial a todos aqueles que não chegaram a conhecê-Lo e não abriram 
seus corações ao Seu amor. Com vossas vidas abri caminho a todos aqueles que ainda 
perambulam em busca da verdade. Meus filhos, sejais aqueles meus apóstolos que não 
viveram em vão. Não esqueçais que chegarão a estar diante do Pai Celestial e Lhe falarão 
de vós mesmos. Estejais prontos! E mais uma vez vos estou advertindo, orai por aqueles 

- 29 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

que meu Filho chamou, cujas mãos Ele abençoou, os quais são um dom que vos foi dado. 
Orai por vossos pastores. Obrigada." 04/02/2013

Mensagem de 25 de Abril de 2013     

"Queridos filhos! Rezai, rezai e somente rezai até que vossos corações se abram à fé, como 
uma flor se abre sob os raios quentes do sol. Este é um tempo de graça que Deus vos dá 
através da minha presença, contudo vós estais distantes do meu coração, por isso vos 
convido a uma conversão pessoal e à oração familiar. Que a Sagrada Escritura seja sempre 
um estímulo para vós. Abençoo-vos a todos com a minha bênção materna. Obrigada por 
terdes respondido ao Meu chamado." 04/25/2013

Mensagem de 02 de Maio de 2013     

"Queridos filhos, convido-vos novamente a amar e não a julgar. Meu Filho, por vontade do 
Pai Celestial, esteve entre vós para vos mostrar o caminho da Salvação, para salvar-vos e 
não para julgar-vos. Se vós desejais seguir o meu Filho, não julgueis mas amai, como o Pai 
Celestial vos ama. Mesmo quando estiverdes errados, quando caírdes sob o peso da cruz, 
não vos desespereis, não julgai, mas lembrai-vos que sois amados e louvai ao Pai Celestial 
por Seu amor. Meus filhos, não vos desvieis da estrada pela qual vos tenho conduzido. Não 
corrais em direção à perdição. A oração e o jejum vão fortalecer-vos a fim de que possais 
viver como o Pai Celestial deseja; a fim de que sejais meus apóstolos da fé e do amor; a 
fim de que a vossa vida seja bênção para aqueles que vos encontrarem; a fim de que sejais 
um, com o Pai e com o meu Filho. Meus filhos, esta é a única verdade, a verdade que vos 
leva à conversão e, em seguida, à conversão de todos aqueles que vos encontram e que não 
conheceram meu Filho, de todos aqueles que não sabem o que significa amar. Meus filhos, 
meu Filho vos deu pastores: cuidai deles, rezai por eles. Obrigada." 05/02/2013

Mensagem de 25 de Maio de 2013     

"Queridos filhos! Hoje vos convido a serdes fortes e decididos na fé e na oração, até que 
vossas orações sejam tão fortes que abram o coração do meu amado Filho Jesus. Orai, 
filhinhos, orai sem cessar, até que o vosso coração se abra ao amor de Deus. Eu estou 
convosco e intercedo por todos vós e oro pela vossa conversão. Obrigada por terdes 
respondido ao Meu chamado." 05/25/2013

Mensagem de 25 de Junho de 2013     

"Queridos filhos! Amo-vos a todos com alegria no coração e convido-vos a vos 
aproximardes do meu Coração Imaculado, para que eu possa aproximar-vos ainda mais do 
meu Filho Jesus e para que Ele possa vos dar a Sua paz e o Seu amor, que são alimento 
para cada um de vós. Abri-vos, filhinhos, à oração, abri-vos ao meu amor. Eu sou vossa 
Mãe e não posso deixar-vos sós no vosso caminhar e no pecado. Filhinhos, vós sois 
chamados a serem meus filhos amados para poder apresentar todos vós ao meu Filho. 
Obrigada por terdes respondido ao Meu chamado." 06/25/2013

Mensagem de 02 de Julho de 2013     
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"Queridos Filhos, com amor materno rogo que me deis vossos corações para que possa 
apresentá-los ao meu Filho e livrá-los, livrá-los de todo o mal que, sempre mais, vos torna 
escravos e vos afasta do único bem, meu Filho, de tudo que vos conduz no caminho errado 
e tira-vos a paz. Eu desejo conduzir-vos para a liberdade das promessas do meu Filho 
porque desejo que aqui se cumpra completamente a vontade de Deus, para que através da 
reconciliação com o Pai Celeste, do jejum e da oração nasçam apóstolos do amor de Deus, 
apóstolos que livremente e com amor difundirão o amor de Deus a todos os meus filhos, 
apóstolos que difundirão o amor confiando no Pai Celeste e abrindo a porta do céu. 
Queridos filhos, ofereçais aos vossos pastores a alegria do amor e do apoio assim como 
meu Filho pediu a eles para oferecê-los a vós. Obrigada." 07/02/2013

Mensagem de 25 de Julho de 2013     

"Queridos filhos! Com alegria no coração, convido-vos todos a viverdes vossa fé e a 
testemunhá-la com o coração e com o exemplo em todas suas atitudes. Filhinhos, decidi-
vos por estar longe do pecado e das tentações, e que em vossos corações estejam a alegria e 
o amor à santidade. Eu vos amo, filhinhos, e vos acompanho com minha intercessão diante 
do Altíssimo. Obrigada por terdes respondido ao Meu chamado." 07/25/2013

Mensagem de Nossa Senhora em 2 de Agosto de 2013

“Queridos filhos, se somente abrirem a Mim os seus corações com completa confiança, 
compreenderão tudo. Compreenderão com quanto amor Eu os convido, com quanto amor 
Eu desejo mudar vocês e fazer vocês felizes. Com quanto amor desejo fazê-los discípulos 
do Meu Filho e dar-lhes a paz na plenitude de Meu Filho. Compreenderão a imensa 
grandeza do Meu Amor Materno. Por isto, filhos Meus rezem porque somente através da 
oração cresce a fé de vocês e nasce o amor, com o qual nem mesmo a cruz é insuportável, 
pois não a estarão levando sozinhos. Em união com o Meu Filho glorifiquem o nome do 
Pai Celeste. Rezem, rezem pelo dom do amor, porque o amor é a única verdade. O amor 
perdoa tudo, serve a todos e em cada um vê um irmão. Filhos Meus, Meus Apóstolos, o Pai 
Celeste através de Mim, Sua Serva, deu-vos uma grande confiança para ajudar aqueles que 
não O conhecem, a fim de que se reconciliem com Ele e O sigam. Por isso Eu os ensino a 
amar, porque somente se tiverem Amor vós sereis capazes de Me responder. Novamente 
vos convido: amem os vossos sacerdotes e rezem para que, nestes tempos difíceis, sob a 
orientação deles, o nome de Meu Filho seja glorificado. Vos agradeço”.

Mensagem do dia 25 de Agosto de 2013     

"Queridos filhos! Hoje também o Altíssimo Me concede a graça de estar convosco e de 
conduzir-vos à conversão. Dia após dia eu venho e vos convido à conversão para que sejais 
oração, paz, amor e trigo que ao morrer produz o cêntuplo. Desejo que vós, queridos filhos, 
não vos arrependais de tudo que poderíeis ter feito e não fizestes. Por isso, filhinhos, dizei 
novamente com entusiasmo: "Desejo ser um sinal para os outros". Obrigada por terdes 
respondido ao Meu chamado." 08/25/2013

Mensagem de Nossa Senhora em 2 de Outubro de 2013

- 31 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

“Queridos filhos, Eu vos amo com uma amor maternal e com uma paciência maternal. Eu 
espero pelo vosso amor e unidade. Eu rezo para que vós possais ser uma comunidade dos 
filhos de Deus, dos Meus filhos. Eu rezo para que, como uma comunidade, vós possais 
alegremente retornar à vida na Fé e no Amor do Meu Filho. Meus filhos, Eu estou-vos 
reunindo como Meus apóstolos e estou ensinando-vos como levar os outros a chegar a 
conhecer o Amor do Meu Filho: como levá-los à Boa Nova que é Meu Filho. Dêem-Me os 
vossos corações abertos e purificados e Eu os preencherei com o Amor do Meu Filho. Seu 
Amor dará significado à vossa vida e Eu caminharei convosco. Eu estarei convosco até o 
encontro com o Pai Eterno. Meus filhos, são aqueles que caminham para o Pai Eterno com 
amor e Fé que serão salvos. Não temam. Eu estou convosco. Coloquem a vossa confiança 
nos vossos sacerdotes como Meu Filho confiou quando Ele os escolheu e rezem para que 
eles tenham a força e o amor para guiá-los. Obrigada”.

Mensagem de Nossa Senhora no dia 25 de Outubro de 2013 à Vidente Marjia Pavlovic 

“Queridos filhos! Hoje Eu vos chamo a se abrirem à Oração. A oração opera milagres em 
vós e através de vós. Portanto, filhinhos, na simplicidade do coração procurem o Altíssimo 
para dar-vos a força para serem filhos de Deus e para satanás não vos agitar como o vento 
agita os galhos. Filhinhos, decidam-se por Deus novamente e procurem somente a Sua 
vontade – e então vós encontrareis alegria e Paz Nele. Obrigada por terem respondido ao 
Meu Chamado”.

Mensagem de Nossa Senhora em 2 de     Novembro de 2013  

Novamente e como Mãe, vos convido a amarem e a rezarem incessantemente pelo dom do 
Amor, para amarem o Pai Celestial acima de tudo. Quando amarem a Ele, então amarão a 
si mesmos e ao próximo, isso não se pode separar. O Pai Celestial está em cada pessoa, Ele 
vos ama e vos chama pelo próprio nome. Por isso, Meus filhos, através da Oração escutem 
a vontade do Pai Celestial. Conversem com Ele, Meus filhos e Meus apóstolos, tenham 
uma relação pessoal com o Pai que irá despertar mais os relacionamentos em suas 
comunidades. Como Mãe desejo que vós, através do amor ao Pai Celestial, se ergam acima 
do vazio deste mundo e ajudem os outros a gradualmente conhecerem e se aproximarem do 
Pai Celestial. Queridos filhos, rezem, rezem, rezem pelo dom do Amor, pois Meu Filho é 
Amor. Rezem por todos os sacerdotes para que sempre tenham Amor por cada um de vós, 
como Meu Filho teve e demonstrou dando a Sua vida pela vossa salvação. Vos agradeço.

Mensagem de Nossa Senhora em 2 de     Dezembro de 2013     

“Queridos filhos, Com amor e paciência maternal Eu estou olhando o vosso vagar 
incessante e a vossa perdição. Por isso Eu estou convosco. Eu desejo ajudá-los no seu 
conhecimento próprio, para que então vós sejais de reconhecer e admitir tudo o que não os 
permite honestamente e sinceramente conhecer o Amor do Pai Celestial. Meus filhos, o Pai 
vem a ser conhecido através da Cruz. Portanto, não rejeitem a Cruz. Tentem compreendê-
la e aceitá-la com a Minha ajuda. Quando vós fordes de aceitar a Cruz, também vão 
compreender o amor do Pai Celestial; caminharão com o Meu Filho e Comigo; vão se 
diferenciar daqueles que não chagaram a conhecer o amor do Pai Celestial, daqueles que 
não caminham com Ele, não O ouvem e não O entendem, não chegaram a conhecê-Lo. Eu 
desejo que vós conheçais a verdade do Meu Filho e sejam os Meus apóstolos, que como 
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filhos de Deus, se elevem acima do modo de pensar humano, e sempre e em tudo, 
procurem de novo o modo de pensar de Deus. Filhos Meus, rezem e jejuem para que sejam 
capazes de reconhecer tudo o que Eu procuro de vós. Rezem pelos seus sacerdotes e 
anseiem que com eles vós chegueis a conhecer o Amor do Pai Celestial. Obrigada”.

Mensagem de Nossa Senhora para o vidente Jakov Colo em 25 de Dezembro de 2013

“Filhinhos, Jesus hoje, de modo particular, deseja habitar nos vossos corações e partilhar 
convosco toda a Sua alegria e toda a Sua dor. Por isso, filhinhos, de modo especial, olhem 
em vossos corações e se perguntem se verdadeiramente a paz e a alegria do nascimento de 
Jesus conquistou o vosso coração. Filhinhos, não vivam na escuridão, mas procurem 
caminhar em direcção à Luz e em direcção à Salvação de Deus. Filhos, decidam-se por 
Jesus e dêem a Ele as vossas vidas e os vossos corações, somente assim, o Omnipotente 
poderá trabalhar em vós e por meio de vós.”

Mensagem de Nossa Senhora para o vidente Marija Pavlovic em 25 de Dezembro de 2013

“Queridos filhos ! Trago-vos o Rei da Paz, para que Ele lhes dê a Sua Paz. Vós, filhinhos, 
rezem, rezem, rezem. O fruto da oração se verá nas pessoas que se decidiram por Deus e 
pelo Seu Reino. Eu com o Meu Filho Jesus abençoo a todos com a Bênção da Paz. 
Obrigada por terem respondido ao Meu chamado”.

2012 é

Mensagem de 02 de Janeiro de 2012     

"Queridos filhos, quando olho para os vossos corações com maternal preocupação, vejo 
neles dor e sofrimento. Vejo um passado ferido e uma busca contínua. Vejo meus filhos 
que desejam ser felizes, mas não sabem como. Abri-vos ao Pai! Esse é o caminho da 
felicidade, o caminho pelo qual desejo guiar-vos. Deus Pai jamais deixa sós seus filhos, 
ainda mais quando estão na dor e no desespero. Quando compreenderdes e aceitardes 
sereis felizes. Vossa busca terminará. Amareis e não tereis medo. Vossas vidas serão 
esperança e verdade, que é o meu Filho. Agradeço-vos! Peço-vos: orem por aqueles que 
meu Filho elegeu. Não deveis julgá-los, porque todos serão julgados." 01/02/2012

Mensagem de 25 de Janeiro de 2012

 "Queridos filhos! Hoje também, com alegria, vos convido a abrirem vossos corações e 
escutarem o meu chamado. Eu desejo aproximar-vos novamente de meu Coração 
Imaculado, onde encontrareis refúgio e paz. Abri-vos à oração até que ela se converta em 
alegria para vós. Através da oração, o Altíssimo vos dará abundância de graças e chegareis 
a ser minhas mãos estendidas neste mundo inquieto que anseia pela paz. Filhinhos, 
testemunhem a fé com vossas vidas e orem para que a fé cresça e, vossos corações dia após 
dia. Eu estou convosco. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 01/25/2012
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Mensagem de 02 de Fevereiro de 2012     

"Queridos filhos! Há muito tempo estou convosco e já há tanto tempo venho mostrando a 
presença de Deus e o seu infinito amor, que desejo que vós todos conheçais. Mas e vós, 
meus filhos? Vós ainda estais surdos e cegos. Observais o mundo ao vosso redor e não 
quereis enxergar para onde ele está indo, sem o meu Filho. Vós estais renunciando a Ele, 
mas Ele é a fonte de todas as graças. Vós me ouvis quando vos falo, mas vossos corações 
estão fechados e não me escutais. Não rezais ao Espírito Santo, para que Ele vos ilumine. 
Meus filhos, a soberba está se impondo. Eu vos indico a humildade. Meus filhos, lembrai-
vos: somente uma alma humilde brilha de pureza e beleza, porque experimentou o amor de 
Deus. Somente uma alma humilde se torna um paraíso, porque nela está o meu Filho. Eu 
vos agradeço. Novamente, vos peço: rezem por aqueles que meu Filho escolheu, isto é, os 
seus pastores." 02/02/2012

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2012     

"Queridos filhos! Neste tempo, de modo particular, convido-vos: rezai com o coração. 
Filhinhos, vós falais muito, mas rezais pouco. Lede, meditai a Sagrada Escritura, e que as 
palavras nela escritas sejam vida para vós. Eu vos exorto e vos amo, para que em Deus 
possais encontrar a vossa paz e a alegria de viver. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamado." 02/25/2012

Aparição anual a Mirjana Soldo - 18 de Março de 2012

A vidente Mirjana Dragicevic - Soldo teve aparições diárias desde 24 de junho de 1981 até 
25 de dezembro de 1982. No último dia da aparição, após ter-lhe confiado o décimo 
segredo, a Virgem lhe disse que durante toda sua vida teria uma aparição uma vez por ano 
- no dia 18 de março. Assim tem acontecido durante todos esses anos e também neste ano. 
Milhares de peregrinos se reuniram para rezar o Rosário na Cruz Azul. A aparição 
começou às 14:00 horas e durou até as 14:05 horas.

"Queridos filhos! Venho entre vós porque desejo ser vossa Mãe, vossa intercessora. Desejo 
ser um vínculo entre vós e o Pai Celeste, vossa mediadora. Desejo tomar-vos pela mão e 
caminhar convosco na luta contra o espírito impuro. Meus filhos: consagrai-vos totalmente 
a mim. Eu tomarei vossas vidas em minhas mãos maternas e vos ensinarei a paz e o amor, 
depois as entregarei ao meu Filho. Peço-vos que orem e jejuem, porque somente assim 
sabereis testemunhar, de forma correta, o meu Filho através do meu coração materno. Orai 
por vossos pastores, para que unidos em meu Filho possam sempre anunciar alegremente a 
Palavra de Deus. Eu vos agradeço.

Mensagem de 25 de Março de 2012

 "Queridos filhos! Também hoje, com alegria, desejo dar-vos minha bênção maternal e 
convidar-vos à oração. Que a oração se torne uma necessidade para vós, para que a cada 

- 34 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

dia cresçais mais em santidade. Trabalhai mais na vossa conversão, porque ainda estais 
distantes, filhinhos. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 03/25/2012

Mensagem de 25 de Abril de 2012     

"Queridos filhos! Hoje também vos convido à oração; que vossos corações, filhinhos, se 
abram a Deus como uma flor ao calor do sol. Eu estou convosco e intercedo por todos vós. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 04/25/2012

Mensagem de 25 de Maio de 2012     

"Queridos filhos! Hoje também convido- vos à conversão e à santidade. Deus quer vos dar 
alegria e paz através da oração mas vós, filhinhos, ainda estais distantes, apegados à terra e 
às coisas terrenas. Por isso convido-vos novamente: abri vossos corações e voltai vossos 
olhares para Deus e para as coisas de Deus, e a alegria e a paz reinarão em vossos 
corações. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 05/25/2012

Mensagem de 25 de Junho de 2012     

"Queridos filhos! Com grande esperança no coração, hoje também vos convido à oração. 
Quando orais, filhinhos, estais comigo, procurais e viveis a vontade do meu Filho. Estejais 
abertos e vivei a oração, e que a cada momento ela seja para vós alimento e alegria da 
vossa alma. Eu estou convosco e intercedo por todos vós diante de meu Filho Jesus. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 06/25/2012

Mensagem de 02 de Julho de 2012     

"Meus filhos, novamente eu vos rogo, como Mãe, que pareis por um momento e mediteis 
sobre vós mesmos e sobre a brevidade de vossa vida terrena. Depois pensai na eternidade e 
na bem-aventurança eterna. O que quereis, por qual estrada desejais seguir? O amor do Pai 
me envia como mediadora para vós, de modo que com meu amor materno vos mostre o 
caminho que conduz à pureza da alma, de uma alma sem o peso do pecado, de uma alma 
que conhecerá a eternidade. Rezo para que a luz do amor do meu Filho vos ilumine, que 
vençais a fraqueza e a pobreza. Vós sois meus filhos e eu vos quero todos no caminho da 
salvação. Por isso, meus filhos, reuni-vos ao meu redor para que eu vos possa fazer 
conhecer o amor do meu Filho e, assim, abrir as portas da felicidade eterna. Rezai, como 
eu, pelos vossos sacerdotes. Mais uma vez vos advirto: não julgueis os sacerdotes, porque 
foi meu Filho que os escolheu. Obrigada!" 07/02/2012

Mensagem de 25 de Julho de 2012     

"Queridos filhos, hoje vos convido a fazerdes o bem. Sejais portadores de paz e bondade 
neste mundo. Rezai para que Deus vos dê forças a fim de que em vossos corações e vidas 
reine sempre a esperança e orgulho por serdes filhos de Deus e portadores da Sua 
esperança neste mundo que não tem alegria no coração e não tem futuro, pois não tem o 
coração aberto a Deus que é a vossa salvação. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamado!" 07/25/2012

- 35 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

Mensagem de 02 de Agosto de 2012     

"Queridos filhos, hoje estou convosco e não me dou por vencida. Desejo que chegueis a 
conhecer o meu Filho. Desejo que os meus filhos estejam comigo na vida eterna. Desejo 
que sintais a alegria e a paz e que tenhais a salvação eterna. Estou rezando para que possais 
superar as fraquezas humanas. Estou implorando ao meu Filho que vos dê corações puros. 
Queridos filhos, somente os corações puros sabem como carregar uma cruz e como 
oferecer sacrifício por todos aqueles pecadores que ofenderam ao Pai Celestial e que, ainda 
hoje, O ofendem, ainda que não O tenham conhecido. Estou rezando para que possais 
chegar a conhecer a luz da fé verdadeira que provém somente da oração dos corações 
puros. Será nesse momento que todos os que estão perto de vós, sentirão o amor do meu 
Filho. Rezai por aqueles que meu Filho escolheu para conduzir-vos no caminho da 
salvação. Que a vossa boca se abstenha de julgamentos. Agradeço-vos." 08/02/2012

Mensagem de 25 de Agosto de 2012     

"Queridos filhos! Hoje também, com esperança no coração, oro por vós e agradeço ao 
Altíssimo por cada um de vós que viveis as minhas mensagens com o coração. Agradeçais 
ao amor de Deus porque posso amar e conduzir cada um de vós, por meio do meu Coração 
Imaculado, e conduzir-vos também à conversão. Abri os vossos corações e decidi-vos pela 
santidade, e a esperança fará nascer a alegria em vossos corações. Obrigada por terdes 
respondido ao meu chamado." 08/2012

Mensagem de 02 de Setembro de 2012     

"Queridos filhos, enquanto meus olhos olham para vós, minha alma está buscando aquelas 
almas com as quais desejo unir-me. As almas que entenderam a importância da oração por 
aqueles meus filhos que não chegaram a conhecer o amor do Pai Celestial. Vos estou 
chamando porque necessito deles. Aceitai essa missão e não tenhais medo. Eu vos 
fortalecerei. Eu vos cumularei com minhas graças. Com meu amor vos protegerei do 
espírito maligno. Eu estarei convosco. Eu vos consolarei com a minha presença nos 
momentos difíceis. Obrigada por abrirdes vossos corações. Orai pelos sacerdotes. Orai para 
que a unidade entre eles e meu Filho seja mais forte, que eles sejam um. Obrigada." 
09/02/2012

Mensagem de 25 de Setembro de 2012     

"Queridos filhos! Enquanto observais na natureza a riqueza de cores que o Altíssimo vos 
dá, abri vossos corações e orai com gratidão por todo o bem que tendes, e dizei: fui criado 
aqui para a eternidade, e ansiai as coisas celestiais, porque Deus vos ama com amor 
infinito. Por isso, Ele também me deu a vós para dizer-vos: somente em Deus está a vossa 
paz e esperança, queridos filhos. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 
09/25/2012

Mensagem de 02 de Outubro de 2012     

"Queridos filhos, eu vos chamo e venho até vós porque preciso de vós. Preciso de 
apóstolos de coração puro. Eu rezo, mas rezai também vós, para que o Espírito Santo vos 
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capacite e conduza, que vos ilumine e vos preencha com amor e humildade. Rezai para que 
vos preencha de graças e misericórdia. Somente assim me compreendereis. Só assim 
entendereis a minha tristeza por aqueles que não conheceram o Amor de Deus. Então 
podereis me ajudar. Sereis meus portadores da luz e do Amor de Deus. Iluminareis o 
caminho daqueles que têm olhos mas não querem ver. Eu desejo que todos os meus filhos 
vejam meu Filho Jesus. Eu desejo que todos os meus filhos vivam o Seu Reino.Convido-
vos novamente e vos peço que rezeis por aqueles que meu Filho chamou. Obrigada." 
10/02/2012

Mensagem de 25 de Outubro de 2012     

"Queridos filhos! Hoje vos convido a orar pela minhas intenções. Renovai o jejum e a 
oração, pois satanás é astuto e atrai muitos corações ao pecado e à perdição. Eu vos 
convido, filhinhos, à santidade e a viver na graça. Adorai ao meu Filho para que Ele vos 
preencha com Sua paz e Seu amor que vós ansiais. Obrigado por terdes respondido ao meu 
chamado." 10/25/2012

Mensagem de 02 de Novembro de 2012     

"Queridos filhos, como Mãe rogo-vos que persevereis como meus apóstolos. Estou 
rezando ao meu Filho para que vos dê a sabedoria e a força Divina. Estou rezando para que 
possais discernir tudo o que vos rodeia conforme a verdade de Deus e que resistais 
fortemente a tudo o que vos afaste de meu Filho. Estou rezando para que possais 
testemunhar o amor do Pai Celestial segundo meu Filho. Meus filhos, uma imensa graça 
vos foi dada de serdes testemunhas do amor de Deus. Não desprezeis a responsabilidade 
que vos foi dada. Não entristeçais meu coração materno. Como Mãe desejo contar com 
meus filhos, com meus apóstolos. Através do jejum e da oração vós me abris o caminho 
para rogar ao meu Filho que Ele esteja junto a vós e que Seu nome seja santo através de 
vós. Rezai pelos pastores porque sem eles nada disto seria possível. Obrigada." 11/02/2012

Mensagem de 25 de Novembro de 2012     

"Queridos filhos! Neste tempo de graça, convido-vos todos a renovar a oração. Abri-vos à 
Santa Confissão, para que cada um de vós possa aceitar meu chamado de todo o coração. 
Eu estou convosco e protejo-vos da perdição do pecado e vós deveis vos abrir ao caminha 
da conversão e da santidade, para que vosso coração arda de amor por Deus. Concedei-Lhe 
tempo, e Ele se dará a vós, e assim, na vontade de Deus, podereis descobrir o amor e a 
alegria de viver. Obrigado por terdes respondido ao meu chamado." 11/25/2012

Mensagem de 02 de Dezembro de 2012     

"Queridos filhos, com amor materno e materna paciência eu vos convido novamente a 
viverdes de acordo com meu Filho, a difundirdes Sua paz e Seu amor, a acolherdes de todo 
coração, como meus apóstolos, a verdade de Deus e a pedirdes ao Espírito Santo que vos 
conduza. Assim podereis servir fielmente ao meu Filho e, com vossas vidas, 
testemunhardes a todos o Seu amor. Através do amor do meu Filho e do meu amor, eu, 
como Mãe, procuro trazer ao meu abraço materno todos os filhos perdidos e mostrar-lhes o 
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caminho da fé. Meus filhos, ajudai-me na minha luta de Mãe e rezai comigo a fim de que 
os pecadores reconheçam seus pecados e se arrependam sinceramente. Rezai também por 
aqueles que meu Filho escolheu e consagrou em Seu Nome. Eu vos agradeço." 12/02/2012

Mensagem de 25 de Dezembro de 2012     

Nossa Senhora veio com o Menino Jesus nos braços e näo deu nenhuma mensagem, mas o 
Menino Jesus começou a falar e disse: "Eu sou a vossa paz, vivei meus mandamentos". 
Com o sinal da cruz, a Virgem e o Menino Jesus nos abençoaram. 12/25/2012

2011 é

Mensagem de 02 de Janeiro de 2011     

"Queridos filhos, hoje convido-vos a que estejam unidos (em comunhão) em Jesus, meu 
Filho. Meu coração de mãe ora para que possais compreender que vós sois a família de 
Deus. Através da liberdade espiritual voluntária, que o Pai Celestial vos deu e que sois 
chamados a reconhecer (para alcançardes o conhecimento) a verdade, o bem e o mal. Que a 
oração e o jejum abram vossos corações e vos ajude a descobrir o Pai Celestial atravé do 
meu Filho. Ao descobrirdes o Pai, vossa vida estará conduzida a cumprirdes a vontade de 
Deus e à formação da família de Deus, da forma que meu Filho deseja. Não vos deixarei 
sós no caminho. Obrigada" 01/02/2011

Mensagem de 25 de Janeiro de 2011     

"Queridos filhos! Hoje também estou convosco, olho para vós e os abençoo, e não perco a 
esperança de que este mundo se transforme para o bem e a paz reine nos corações dos 
homens. A alegria reinará no mundo porque vos abristes ao meu chamado e ao amor de 
Deus. O Espírito Santo está transformando uma multidão que disse "sim". Por isso desejo 
dizer-vos: obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 01/2011

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2011     

"Queridos filhos! A Natureza está a despertar e começam-se a ver nas árvores os primeiros 
rebentos que darão lindas flores e frutos. Desejo que vos também, filhinhos, trabalhem a 
vossa conversão e que possam testemunhar com as vossas vidas, para que o vosso exemplo 
possa ser um sinal e um incentivo à conversão de outros. Estou connvosco e intercedo por 
vós diante do meu Filho Jesus pela vossa conversão. Obrigada por terem respondido ao 
meu apelo." 02/25/2011

Mensagem de 02 de Março de 2011     

"Queridos filhos, meu coração de Mãe sofre imensamente quando olho para os meus filhos 
que insistem em colocar o que é humano antes do que é Divino; meus filhos que, apesar de 
tudo o que os rodeia e de todos os sinais que lhes são enviados, ainda acham que podem 
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caminhar sem meu Filho. Não podem! Caminham rumo à perdição eterna. É por isso que 
eu reuno a vós que estais dispostos a abrirem vossos corações para mim, que estais 
dispostos a serem apóstolos do meu amor, para me ajudarem, porque vivendo o amor de 
Deus vós sois o exemplo para aqueles que não O conhecem. Que o jejum e a oração vos dê 
forças e eu vos abençoo com minha bênção materna em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Obrigada." 03/02/2011

Aparição anual a Mirjana Dragicevic-Soldo, em 18 de Março de 2011.

A vidente Mirjana Dragicevic-Soldo teve aparições diárias de 24 de junho de 1981 a 25 de 
dezembro de 1982. Por ocasião da última aparição diária, tendo-lhe confiado o 10º segredo, 
Nossa Senhora disse-lhe que lhe apareceria uma vez ao ano, no dia 18 de março. E assim 
tem sido por todos esses anos. Milhares de peregrinos se reunem para a oração na cruz 
azul. A aparição começou às 13h46 e durou até as 13h50.

"Queridos filhos! Eu estou convosco em nome do Amor maior, em nome do boníssimo 
Deus que se aproximou de vós por meio de meu Filho e vos mostrou o verdadeiro amor. 
Eu desejo levar-vos pelo caminho de Deus. Eu desejo ensinar-vos o verdadeiro amor, a fim 
de que todos o vejam em vós, a fim de que vós o vejais nos outros, que vós sejais irmãos 
para eles e que eles vejam em vós um irmão misericordioso. Meus filhos, não temais em 
abrir-me os vossos corações. Através do meu amor maternal, eu vos mostrarei o que espero 
de cada um de vós, o que espero dos meus apóstolos. Vinde comigo. Eu vos agradeço".

Mensagem de 25 de Março de 2011     

"Queridos filhos! De modo especial hoje desejo chamar-vos à conversão. Que a partir de 
hoje se inicie uma nova vida em vossos corações. Filhinhos, desejo ver o vosso "sim" e que 
a vossa vida seja o viver com alegria a vontade de Deus em cada momento de vossa vida. 
Hoje de modo especial vos abençoo com minha bênção maternal de paz, de amor e de 
unidade no meu Coração e no Coração do meu Filho Jesus. Obrigada por terem respondido 
ao meu chamado!" 03/25/2011

Mensagem de 25 de Abril de 2011     

"Queridos filhos! Assim como a natureza mostra as cores mais belas do ano, também eu os 
convido a que com sua vida testemunhem e ajudem aos demais a aproximar-se do meu 
Coração Imaculado, para que a chama do amor ao Onipotente brote nos corações deles. Eu 
estou com vocês e, sem cessar, oro por vocês para que sua vida seja reflexo do Paraíso aqui 
na terra. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 04/25/2011

Mensagem de 02 de Maio de 2011     

"Queridos filhos, Deus Pai me envia para vos mostrar o caminho da salvação pois, meus 
filhos, Ele deseja salvar-vos e não julgar-vos. Por isso, eu, como Mãe, vos reuno a todos ao 
meu redor pois desejo ajudar-vos, através do meu amor maternal, a vos libertar das 
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manchas do passado e a começar uma nova vida de forma diferente. Eu vos convido a 
ressuscitarem em meu Filho. Com a confissão dos vossos pecados, renunciai a tudo que 
vos afasta do meu Filho e que tornou vossas vidas vazias e sem sucesso. Dizei 'sim' ao Pai 
com vossos corações e caminhai em direção à voz da salvação pela qual Ele vos chama 
através do Espírito Santo. Eu vos agradeço. Eu rezo especialmente pelos Pastores para que 
Deus os ajude a estarem ao vosso lado de todo coração." 05/02/2011

Mensagem de 25 de Maio de 2011     

"Queridos filhos! Minha oração hoje é para todos vós que buscais a graça da conversão. 
Vós chamais à porta do meu Coração, mas sem esperança nem oração, no pecado, e sem o 
sacramento da Reconciliação com Deus. Abandonai o pecado e decidi-vos, filhinhos, pela 
santidade. Somente assim posso ajudar-vos e ouvir vossas orações e interceder diante do 
Altíssimo. Obrigada por terdes ouvido meu chamado!" 05/25/2011

Mensagem de 02 de junho de 2011     

"Queridos filhos! Assim como vos chamo à oração por aqueles que não chegaram a 
conhecer o amor de Deus, se olhardes para dentro dos vossos corações, compreenderão que 
estou falando sobre muitos de vós. Com o coração aberto, perguntai a vós mesmos, 
sinceramente, se quereis o Deus vivo ou se quereis eliminá-lo e viver vossas vidas como 
quiserdes. Olhai ao vosso redor, meus filhos, e vede para onde o mundo caminha, o mundo 
que pensa em fazer tudo sem o Pai, e que vagueia nas trevas da tentação. Eu vos ofereço a 
luz da Verdade e o Espírito Santo. De acordo com o plano de Deus, eu estou convosco para 
ajudar-vos a terdes meu Filho, Sua Cruz e Ressurreição, o triunfo em vossos corações. 
Como Mãe, eu desejo e oro pela vossa união com meu Filho e Suas obras. Eu estou 
convosco; vós decidis. Obrigada." 06/02/2011

Mensagem de 25 de Junho de 2011     

"Queridos filhos, agradecei comigo ao Altíssimo pela minha presença entre vós. Meu 
coração está alegre ao ver o amor e a alegria ao viver minhas mensagens. Muitos de vós 
responderam às minhas mensagens mas eu espero e busco todos os corações adormecidos 
para que despertem do sono da incredulidade. Aproximai-vos a cada vez mais do meu 
Coração Imaculado, filhinhos, a fim de que eu vos possa conduzir à eternidade. Obrigado 
por terdes respondido ao meu chamado." 06/2011

Mensagem de 25 de Julho de 2011     

"Queridos filhos! Que este tempo seja para vós um tempo de oração e de silêncio. Fazei 
vosso corpo e vosso espírito repousarem, que permaneçam no amor de Deus. Permitam-
me, filhinhos, que vos conduza; abri vossos corações ao Espírito Santo para que todo o 
bem que existe em vós floresça e produza o cêntuplo de frutos. Começai e terminai o dia 
pela oração com o coração. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado!" 07/2011

Mensagem de 25 de Agosto de 2011     
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"Queridos filhos, hoje eu vos convido a orarem e jejuarem pelas minhas intenções, pois 
Satanás deseja destruir meu plano. Iniciei aqui, com esta Paróquia, e convidei o mundo 
inteiro. Muitos responderam, mas ainda há um número enorme de pessoas que não querem 
entender nem aceitar meu chamado. Por isso, vós que pronunciastes vosso ´sim´, sede 
fortes e decididos. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 08/2011

Mensagem de 02 de Setembro de 2011     

"Queridos filhos, com todo o meu coração e alma cheios de fé e amor no Pai Celestial, Eu 
lhes dei meu Filho e novamente O estou dando a vocês. Meu Filho levou vocês, as pessoas 
do mundo inteiro, a conhecerem o único Deus verdadeiro e o Seu amor. Ele conduziu 
vocês pelo caminho da verdade e os fez irmãos e irmãs. Portanto, meus filhos, não se 
desviem, não fechem os seus corações diante da verdade, esperança e amor. Tudo ao redor 
de vocês está passando e tudo está se desmoronando, somente a glória de Deus permanece. 
Portanto, renunciem a tudo que os distancia do Senhor. Adorem somente a Ele, porque Ele 
é o único Deus verdadeiro. Eu estou com vocês e vou permanecer com vocês. Estou 
rezando especialmente pelos pastores para que sejam dignos representantes de meu Filho e 
possam conduzi-los com amor no caminho da verdade. Obrigada." 09/02/2011

Mensagem de 25 de Setembro de 2011     

"Queridos filhos! Convido-vos para que este seja um tempo de testemunho, para todos vós. 
Vós, os que viveis no amor de Deus e experimentaram seus dons, testemunheis com vossas 
palavras e vossa vida para que sejais alegria e estímulo para a fé dos demais. Eu estou 
convosco e intercedo incessantemente diante de Deus por todos, para que vossa fé seja 
sempre viva e alegre no amor de Deus. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 
09/2011

Mensagem de 02 de Outubro de 2011     

"Queridos filhos: também hoje, meu Coração materno vos convida à oração, ao vosso 
encontro pessoal com Deus Pai, à alegria da oração nEle. Deus Pai não está distante de vós, 
nem vos é desconhecido. Ele se manifestou a vós por meio de meu Filho e vos deu a vida, 
que é meu Filho. Por isso, meus filhos, não cedais às tentações que querem separar-vos de 
Deus Pai. Orai! Não pretendais terdes famílias e sociedades sem Ele. Orai! Orai para que 
vossos corações sejam inundados pela bondade que provém exclusivamente de meu Filho, 
que é a verdadeira bondade. Somente os corações repletos de bondade podem compreender 
e aceitar Deus Pai. Eu continuarei a guiar-vos. Peço-vos de modo especial que não julgueis 
os vossos pastores. Meus filhos, por acaso vós esquecestes que Deus Pai foi quem os 
chamou? Orai! Obrigada!" 10/02/2011

Mensagem de 25 de Outubro de 2011     

"Queridos filhos! Olho vossos corações e não vejo alegria. Hoje desejo dar-vos a alegria do 
Ressuscitado para que Ele vos guie e vos abrace com Seu amor e com Sua ternura. Amo-
vos e oro continuamente, diante de meu Filho Jesus, por vossa conversão. Obrigada por 
terdes respondido ao meu chamado." 10/25/2011

- 41 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

Mensagem de 2 de Novembro de 2011     

"Queridos filhos, o Pai não vos deixou à mercê de vós mesmos. Seu amor é imenso, amor 
que me conduz a vós para ajudar-vos a conhecê-Lo, para que todos, por meio de meu 
Filho, possam chamá-Lo de todo coração, "Pai" e para que possam ser um povo inserido na 
família de Deus. Meus filhos, não vos esqueçais que vós não estais neste mundo apenas por 
vós mesmos, e que eu não vos chamo aqui somente por vós. Aqueles que seguem meu 
Filho, pensam no irmão em Cristo como em si mesmos, e não conhecem o egoísmo. Por 
isso, eu desejo que sejais a luz do meu Filho, que ilumineis o caminho de todos aqueles que 
não conheceram o Pai - de todos aqueles que perambulam nas trevas no pecado, do 
desespero, da dor e da solidão - e, com vossas vidas, mostrai-lhes o amor de Deus. Eu 
estou convosco! Se abrirem vossos corações eu vos conduzirei. Convido-vos mais uma 
vez: rezai por vossos pastores! Obrigada!" 11/02/2011

Mensagem de 25 de Novembro de 2011

"Queridos filhos! Hoje desejo dar-vos esperança e alegria. Tudo que está ao vosso redor, 
filhinhos, vos conduz às coisas terrenas. Mas eu desejo conduzir-vos a um tempo de graça, 
a fim de que durante esse tempo, estejais muito mais próximos de meu Filho, para que Ele 
vos conduza ao Seu amor e à vida eterna que todo coração aspira. Orai filhinhos, e que este 
tempo seja um tempo de graça para vossa alma. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamado." 11/25/2011

Mensagem de 25 de Dezembro de 2011     

"Queridos filhos! Hoje também trago em meus braços o meu Filho Jesus, para que Ele vos 
dê sua Paz. Orai, filhinhos, e testemunhai para que prevaleça em cada coração, não a paz 
humana e sim a paz divina que ninguém pode destruir. Essa é a paz do coração, que Deus 
dá àqueles que ama. Todos vós, por meio do Batismo, sois chamados e amados de maneira 
especial, por isso, testemunhai e orai para que sejais minhas mãos estendidas neste mundo 
que anseia por Deus e pela paz. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 
12/25/2011

2010 é

Mensagem de 25 de Janeiro de 2010     

"Queridos filhos! Que este tempo seja para vocês um tempo de oração pessoal, para que 
em seus corações cresça a semente da fé, e possa crescer como um alegre testemunho para 
os demais. Eu estou com vocês e desejo exortá-los a todos: cresçam e alegrem-se no 
Senhor que os criou. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 01/2010

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2010     
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"Queridos filhos! Neste tempo de graça, quando a natureza também se prepara para 
oferecer as mais belas cores do ano, eu vos convido, filhinhos, a abrirem vossos corações a 
Deus Criador, a fim de que Ele os transforme e modele à Sua imagem, para que tudo de 
bom que se encontra adormecido em vossos corações, desperte para uma nova vida e 
anseio pela eternidade. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 02/2010

Mensagem de 25 de Março de 2010     

"Queridos filhos! Hoje também desejo chamá-los todos para que sejam fortes na oração e 
nos momentos de ataque das tentações. Vivam na alegria e na humildade a sua vocação 
cristã e dêem testemunho a todos. Eu estou com vocês e os levo a todos diante de meu 
Filho Jesus e Ele será para vocês força e apoio. Obrigada por terem respondido ao meu 
chamado" 03/2010

Mensagem de 25 de Abril de 2010     

"Queridos filhos, neste tempo em que, de modo particular, rezam e buscam a minha 
intercessão, eu vos convido a rezar, filhinhos, a fim de que através de suas orações eu 
possa ajudar-vos para que o máximo possível de corações se abram às minhas mensagens. 
Rezem pelas minhas intenções! Eu estou convosco e intercedo diante de meu Filho por 
cada um de vós. Obrigada por terem respondido ao meu chamado." 04/2010

Mensagem de 02 de Maio de 2010     

"Queridos filhos, hoje, através de mim, Deus Pai vos chama, a fim de que com vossas 
almas repletas de amor, vos engajeis num caminhar espiritual. Queridos filhos, enchei-vos 
de graça, arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e desejai ardentemente o bem. 
Desejai-o também ardentemente, em nome daqueles que não conheceram a perfeição do 
bem. Vós sereis ainda mais agradáveis a Deus. Eu vos agradeço." 05/02/2010

Mensagem de 25 de Maio de 2010     

"Queridos filhos, Deus vos deu a graça de viver e proteger todo o bem que há em vós e ao 
redor de vós, e de animar os outros a serem melhores e mais santos; mas Satanás, ele, não 
dorme e, por meio do modernismo, vos desvia e vos conduz ao seu caminho. Por isso, 
filhinhos, no amor ao meu Imaculado Coração, amem a Deus acima de tudo e vivam os 
seus mandamentos. Assim vossa vida terá sentido e a paz reinará sobre a terra. Obrigada 
por terem atendido ao meu chamado." 05/2010

Mensagem de 02 de Junho de 2010     

"Queridos filhos, hoje, através do jejum e da oração, eu vos convido a abrir o caminho pelo 
qual meu Filho entrará em vossos corações. Acolham-me como mãe e como mensageira do 
amor de Deus e do seu desejo da vossa salvação. Libertai-vos de tudo que, pertence ao 
passado, e vos pesa, daquilo que vos causa sentimento de culpa, de tudo aquilo, do vosso 
passado, que vos induz ao erro e às trevas. Acolhei a luz! Renascei na justiça do meu Filho. 
Eu vos agradeço." 6/02/2010
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Mensagem de 25 de Junho de 2010     

"Queridos filhos! Com alegria vos convido a todos a viverem minhas mensagens 
alegremente, somente assim, filhinhos, podereis estar mais próximos de meu Filho. Desejo 
conduzir-vos a todos unicamente a Ele, e Nele encontrareis a verdadeira paz e a verdadeira 
alegria do coração. Eu vos abençoo a todos e vos amo com imenso amor. Obrigada por 
terem respondido ao meu chamado!" 06/2010

Mensagem de 02 de Julho de 2010     

"Queridos filho! O apelo maternal que hoje vos trago é um apelo de verdade e vida. O meu 
Filho é Vida, ama-vos e conhece-vos de verdade. Para conhecer-vos a vós próprios e amar-
vos a vós mesmos, têm de conhecer o meu Filho; para conhecerem e amarem o próximo, 
têm de ver nele o meu Filho. Por isso, meus filhos, orem, orem para que possam 
compreender e entregar-vos com espírito livre, transformem-se totalmente e tenham na 
terra o Reino dos Céus no vosso coração. Obrigada!" 07/02/2010

Mensagem de 25 de Julho de 2010     

"Queridos Filhos! Convido-vos novamente a seguir-me com alegria. Desejo guiar-vos 
todos ao meu Filho e vosso Salvador. Vós não estais conscientes de que sem Ele não 
tendes alegria, nem paz, nem futuro, nem vida eterna. Por isso, filhinhos, aproveitem este 
tempo de oração e alegre abandono. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 
07/2010

Mensagem de 02 de Agosto de 2010     

"Queridos Filhos! Hoje apelo-vos, a começarem a construir, comigo, o Reino dos Céus nos 
vossos corações; para que esqueçam o que é pessoal e - guiados pelo exemplo do Meu 
Filho – pensem no que é de Deus. O que Ele quer de vós? Não permitam que Santanás vos 
abra os caminhos da felicidade terrena, os caminhos sem o Meu Filho. Meus filhos, eles 
são falsos e duram pouco. O Meu Filho Existe. Eu vos ofereço eterna felicidade, paz e 
unidade com o meu Filho, com Deus; Eu vos ofereço o Reino de Deus. Obrigada." 
08/02/2010

Mensagem de 25 de Agosto de 2010     

"Queridos filhos! Com alegria, hoje também, desejo novamente convidá-los: orem, orem, 
orem. Que este tempo seja para vocês um tempo de oração pessoal. Durante o dia, 
busquem um lugar onde, em recolhimento, possam orar com alegria. Eu os amo e abençoo. 
Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 08/2010

Mensagem de 25 de Setembro de 2010     

“Queridos filhos, hoje eu estou convosco e vos abençôo todos com minha bênção materna 
de paz e vos exorto a viver ainda mais a vossa vida de fé porque sois fracos ainda e não 
sois humildes. Exorto-vos, filhinhos, a falar menos e a trabalhar mais em vossa conversão 
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pessoal, a fim de que, o vosso testemunho seja frutuoso. E a vossa vida seja uma oração 
incessante. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado." 09/2010

Mensagem de 02 de Outubro de 2010     

"Queridos filhos, vos convido a uma humilde, filhinhos meus, uma humilde devoção. Os 
vossos corações devem ser justos. Que as vossas cruzes, sejam para vós, um meio na luta 
contra o pecado de hoje. Que a vossa arma seja a paciência, e um amor sem limites. Um 
amor que sabe esperar, e que vos tornará capazes de reconhecer os sinais de Deus, para que 
a vossa vida, com um amor humilde, mostre a verdade a todos aqueles que são cercados 
pela trevas da mentira. Filhos meus, apóstolos meus, ajudem-me a abrir a estrada ao meu 
Filho. Ainda mais uma vez, vos convido a oração para os vossos pastores. Com eles 
triunfarei. Vos agradeço!" 10/02/2010

2009 é

Mensagem de 25 de janeiro de 2009     

"Queridos filhos! Também hoje os convido à oração. Que a oração seja como a semente 
que vocês porão em meu Coração, e que eu entregarei a meu Filho Jesus por vocês, pela 
salvação das suas almas. Desejo, filhinhos, que cada um de vocês se apaixone pela vida 
eterna, que é seu futuro, e que todas as coisas terrenas lhes sirvam de ajuda para 
aproximarem-se do Deus Criador. Eu estou há tanto tempo com vocês porque vocês estão 
no caminho errado. Somente com minha ajuda, filhinhos, vocês abrirão os olhos. Há 
muitos que, ao viver minhas mensagens, compreendem que estão no caminho da santidade 
rumo à eternidade. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 01/2009

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2009     

"Queridos filhos, Neste tempo de renúncia, oração e penitência, eu convido-vos de novo: 
ide e confessai os vossos pecados para que a graça possa abrir os vossos corações, e 
permiti-lhe que vos modifique. Convertei-vos filhinhos, abri-vos a Deus e ao Seu plano 
para cada um de vós. Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 02/2009

Mensagem de 25 de Março de 2009     

"Queridos filhos, neste tempo de primavera enquanto tudo desperta do sono de inverno 
despertai, também vós, as vossas almas com a oração para que elas possam estar prontas 
para receber a luz de Jesus ressuscitado. Filhinhos, possa Ele aproximar-vos do Seu 
Coração para que possais abrir-vos à vida eterna. Eu rezo por vós e intercedo diante do 
Altíssimo pela vossa sincera conversão. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamamento." 03/2009

Mensagem de 25 de Abril de 2009     
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"Queridos filhos, hoje convido-vos a todos a rezar pela paz e a testemunha-la nas vossas 
famlias para que a paz se possa tornar no maior tesouro nesta terra sem paz. Eu sou a vossa 
Rainha da Paz e a vossa me. Eu desejo conduzir-vos no caminho da paz, que vem somente 
de Deus. Por isso rezai, rezai, rezai. Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 
04/2009

Mensagem de 25 de Abril de 2009     

"Queridos filhos, hoje convido-vos a todos a rezar pela paz e a testemunha-la nas vossas 
famílias para que a paz se possa tornar no maior tesouro nesta terra sem paz. Eu sou a 
vossa Rainha da Paz e a vossa mãe. Eu desejo conduzir-vos no caminho da paz, que vem 
somente de Deus. Por isso rezai, rezai, rezai. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamamento." 04/2009

Mensagem de 25 de Maio de 2009     

"Queridos filhos, neste tempo, convido-vos a rezar pela vinda do Espírito Santo sobre toda 
a criatura batizada, para que o Espírito Santo vos renove a todos e vos conduza no caminho 
do testemunho da vossa fé, vós e todos aqueles que estão longe de Deus e do Seu amor. Eu 
estou convosco e intercedo por vós diante do Altíssimo. Obrigada por terdes respondido ao 
meu chamamento." 05/2009

Mensagem de 25 de Junho de 2009     

"Queridos filhos, alegrai-vos comigo, convertei-vos em alegria e agradecei a Deus pelo 
dom da minha presença entre vós. Rezai para que, nos vossos corações, Deus esteja no 
centro da vossa vida e com a vossa vida, filhinhos, testemunhai para que cada criatura 
possa sentir o amor de Deus. Sejam as minhas mãos estendidas para que cada criatura se 
possa aproximar do amor de Deus. Eu abençoo-vos com a minha bênção maternal. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 06/2009

Mensagem de 25 de Julho de 2009     

"Queridos filhos, possa este tempo ser para vs um tempo de orao. Obrigada por terdes 
respondido ao meu chamamento." 07/2009

Mensagem de 25 de Agosto de 2009     

"Queridos filhos, hoje convido-vos de novo à conversão. Filhinhos, vos não sois 
suficientemente santos e não irradiais a santidade para os outros, por isso rezai, rezai, rezai 
e trabalhai na vossa conversão pessoal para que possais ser um sinal do amor de Deus para 
os outros. Eu estou convosco e guio-vos em direcção à eternidade que cada coração deve 
desejar. Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 08/2009

Mensagem de 25 de Setembro de 2009     

"Queridos filhos, com alegria, persistentemente trabalhem em sua conversão. Ofereçam 
todas suas alegrias e tristezas ao meu Coração Imaculado para que possa conduzir todos ao 
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meu Filho bem-amado, de modo que em Seu Coração encontrem a alegria. Estou com 
vocês para ensinar-lhes e conduzi-los à eternidade. Obrigada por terem respondido ao meu 
chamado!" 09/2009

Mensagem de 25 de Outubro de 2009     

"Queridos filhos! Hoje também trago-vos minha bênção e abençoo a todos, e vos convido a 
crescerem neste caminho que Deus iniciou, através de mim, para vossa salvação. Orem, 
jejuem e testemunhem alegremente vossa fé, filhinhos, e que o vosso coração esteja sempre 
tomado pela oração. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 10/2009

Mensagem de 25 de Novembro de 2009     

"Queridos filhos! Neste tempo de graça, convido-vos todos a renovarem a oração em 
família. Preparai-vos com alegria para a vinda de Jesus. Filhinhos, que vossos corações 
sejam puros e acolhedores, para que o amor e o calor possam fluir através de vós, em cada 
coração afastado do Seu amor. Filhinhos, sede minhas mãos extendidas, mãos amorosas 
para com todos aqueles que se perderam, que não têm mais fé nem esperança. Obrigada 
por terem respondido ao meu chamado" 11/2009

Mensagem de 25 de Dezembro de 2009     

"Queridos filhos! Neste dia de alegria levo-os todos diante de meu Filho Rei da Paz, para 
que Ele lhes dê sua paz e bênção. Filhinhos, essa paz e bênção dividam em amor com os 
outros. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 12/2009

APARIÇÃO ANUAL A JAKOV DE 25 DE DEZEMBRO DE 2009

Na última aparição diária de 12 de Setembro de 1998, a Virgem disse a Jakov Colo que 
teria a aparição uma vez ao ano, e isto seria no dia 25 de dezembro. Assim foi também este 
ano. A Virgem veio com o Menino Jesus entre os braços. A aparição começou às 14:35, 
durou 12 minutos e Nossa Senhora deu a seguinte mensagem:

Queridos filhos! Todo este tempo em que Deus, de maneira especial, me tem permitido 
estar com vocês, desejo guiá-los pelo caminho que conduz a Jesus e à sua salvação. 
Filhinhos meus, somente em Deus podem encontrar a salvação, e por isso, especialmente 
neste dia de graça, com o Menino Jesus nos braços, convido-os a que permitam a Jesus 
nascer em seus corações. Somente com Jesus no coração, podem empreender o caminho da 
salvação e da vida eterna. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!

2008 é

Mensagem de 25 de Janeiro de 2008 
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"Queridos filhos! Com o tempo quaresmal, vocês se aproximam de um tempo de graça. 
Seu coração é como uma terra arada e está pronto a receber o fruto que crescerá em bem. 
Vocês, filhinhos, são livres para escolher o bem ou o mal. Por isso os convido: orem e 
jejuem. Plantem alegria, e o fruto da alegria crescerá em seus corações para o seu bem, e 
outros o verão e o receberão através de sua vida. Renunciem ao pecado e escolham a vida 
eterna. Eu estou com vocês e intercedo por vocês perante meu Filho. Obrigada por terem 
respondido ao meu chamado!" 01/2008

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2008

 "Queridos filhos! Neste tempo de graça, convido-os novamente à oração e à renúncia. Que 
seu dia seja entrelaçado de pequenas e ferventes orações por todos aqueles que não 
conheceram o amor de Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 02/2008

Mensagem de 25 de Março de 2008 

"Queridos filhos, convido-vos a trabalhar na vossa conversão pessoal. Estais ainda longe 
do encontro com Deus no vosso coração. Por isso, passai o máximo tempo possível em 
oração e adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, para que Ele vos transforme 
e coloque no vosso coração uma fé viva e o desejo da vida eterna. Tudo passa pequeninos 
filhos, só Deus permanece. Eu estou convosco e encorajo-vos com amor. Obrigada por 
terem respondido ao meu chamamento." 03/2008

Mensagem de 25 de Abril de 2008 

"Queridos filhos! Também hoje vos convido a todos a crescer no amor de Deus como uma 
flor que sente os raios quentes da primavera. Assim, também vós, filhinhos, crescei no 
amor de Deus e levai-o a todos aqueles que estão longe de Deus. Procurai a vontade de 
Deus e fazei o bem a todos aqueles que Deus colocar no vosso caminho; sede luz e alegria. 
Obrigada por terem respondido ao meu chamamento." 04/2008

Mensagem de 25 de Maio de 2008 

"Queridos filhos, neste tempo de graça, em que Deus me permitiu estar convosco, 
novamente vos convido, filhinhos, à conversão. Trabalhai de uma maneira especial pela 
salvação do mundo enquanto estou convosco. Deus é misericordioso e concede graças 
especiais, por isso, procurai-as através da oração. Eu estou convosco e não vos deixo sós. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 05/2008

Mensagem de 25 de Junho de 2008 

"Queridos filhos, também hoje, com grande alegria no meu coração, vos convido a seguir-
me e a escutar as minhas mensagens. Sejam portadores alegres de paz e amor neste mundo 
sem paz. Eu estou convosco e vos abençoo a todos com o meu Filho Jesus, Rei da paz. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 06/2008

Mensagem de 25 de Julho de 2008 
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"Queridos filhos, neste tempo em que pensais no descanso do corpo, eu chamo-vos à 
conversão. Rezai e trabalhai de modo que o vosso coração anseie por Deus o Criador, que 
é o verdadeiro descanso da vossa alma e do vosso corpo. Que Ele vos revele o seu rosto e 
vos conceda a sua paz. Eu estou convosco e intercedo perante Deus por cada um de vós. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 07/2008

Mensagem de 25 de Agosto de 2008 

"Queridos filhos, também hoje vos convido à conversão pessoal. Convertei-vos vós e com 
a vossa vida testemunhem-no, amem, perdoem e levem a alegria do ressuscitado a este 
mundo, no qual o meu filho morreu e em que os homens não sentem a necessidade de 
procurá-Lo e descobri-Lo nas suas próprias vidas. Adorem-No e que a vossa esperança seja 
esperança para os corações que não têm Jesus. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamamento." 08/2008

Mensagem de 25 de Setembro de 2008     

"Queridos filhos, que a vossa vida seja, novamente, uma decisão pela paz. Sede alegres 
portadores da paz e não esqueçais que viveis num tempo de graça no qual Deus, pela 
minha presença, vos concede grandes graças. Não vos fecheis, filhinhos, mas aproveitai 
este tempo e buscai o dom da paz e do amor para a vossa vida, para que vos torneis 
testemunho para os outros. Eu vos abençoo com a minha bênção maternal. Obrigada por 
terdes respondido ao meu chamamento." 09/2008

Mensagem de 25 de Outubro de 2008     

"Queridos filhos, de uma maneira especial chamo-vos a todos para rezardes pelas minhas 
intenções para que, por meio das vossas orações, se pare o plano de Satanás sobre esta terra 
que a cada dia está mais longe de Deus e se coloca no lugar de Deus e destrói tudo o que é 
bonito e bom na alma de cada um de vós. Por isso, filhinhos, armai-vos com a oração e o 
jejum para terdes consciência de quanto Deus vos ama e para realizardes a vontade de 
Deus. Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 10/2008

Mensagem de 25 de Novembro de 2008     

"Queridos filhos, também hoje, neste tempo de graça, vos chamo à oração para que o 
pequenino Jesus nasça nos vossos corações. Possa Ele, que é a própria paz, dar a paz ao 
mundo inteiro através de vós. Por isso filhinhos rezai sem cessar por este mundo agitado 
sem paz a fim de vos tornardes testemunhas da paz para todos. Possa a esperança começar 
a fluir nos vossos corações como um rio de graças. Obrigada por terdes respondido ao meu 
chamamento." 11/2008

Mensagem de 25 de Dezembro de 2008     

"Queridos filhos, vós correis, trabalhais e acumulais porém sem bênção. Vós não rezais! 
Hoje convido-vos a parar diante do presépio e a meditar em Jesus, que novamente vos dou, 
para vos abençoar e para vos ajudar a compreender que, sem Ele, não tendes futuro. Por 
isso, pequeninos filhos, abandonai as vossas vidas nas mãos de Jesus para que Ele vos 
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conduza e proteja de todo o mal. Obrigada por terdes respondido ao meu chamamento." 
12/2008

2007 é

Mensagem de 25 Janeiro 2007 

"Queridos filhos, coloquem a Sagrada Escritura num local visível na vossa família e leiam-
na. Assim, conhecerão a oração com o coração e os vossos pensamentos estarão em Deus. 
Não se esqueçam que estão de passagem como uma flor no campo, que se vê de longe mas 
desaparece num instante. Filhinhos, deixem um sinal de bondade e amor onde quer que 
passem e Deus vos abençoará em abundância com a Sua bênção. Obrigado por terem 
respondido ao meu chamamento." 01/2007 

Mensagem de 25 de Fevereiro 2007 

"Queridos filhos, abram o vosso coração à misericórdia de Deus neste tempo de quaresma. 
O Pai Celestial deseja libertar cada um de vós da escravidão do pecado. Por isso, 
pequeninos filhos, aproveitem este tempo e, através do encontro com Deus na confissão, 
abandonem o pecado e decidam-se pela santidade. Façam-no por amor a Jesus, que vos 
redimiu a todos com o Seu sangue para que sejais felizes e estejais em paz. Não se 
esqueçam, pequeninos filhos, a vossa liberdade é a vossa debilidade, por isso sigam as 
minhas mensagens com seriedade. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 
02/2007 

APARIÇÃO ANUAL DE NOSSA SENHORA A MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO A 18 de 
Março de 2007

A vidente Mirjana Dragicevic-Soldo teve aparições diárias de 24 de Junho de 1981 a 25 de 
Dezembro de 1982. Na última aparição diária, depois de lhe ter confiado o 10º segredo, 
Nossa Senhora, disse-lhe que lhe apareceria uma vez por ano a 18 de Março. Assim tem 
sido todos os anos.

Vários milhares de peregrinos se reuniram para rezar o Rosário que começou pelas 8:45 da 
manhã na “Comunidade Cenáculo” em Medjugorje. A aparição aconteceu das 14:07 às 
14:12 e Nossa Senhora deu a seguinte mensagem:

"Queridos filhos, venho até vós como uma mãe com dois presentes. Venho com amor e 
misericórdia. Queridos filhos, há em mim um grande coração. Desejo que todos os vossos 
corações, purificados pelo jejum e a oração, estejam nele. Desejo que juntos, por meio do 
amor, os nossos corações triunfem. Desejo que através desse triunfo vejam a verdadeira 
verdade, o verdadeiro caminho e a verdadeira vida. Desejo que possam ver o meu Filho. 
Obrigado."
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Nossa Senhora abençoou-nos a todos e a todos o objectos religiosos. De novo lembrou que 
essa é só a sua bênção maternal e pediu orações diárias para aqueles que “o meu Filho 
escolheu e abençoou”. Mirjana esclareceu que pensa que Nossa Senhora se referia aos 
sacerdotes.

Mensagem de 25 de Março de 2007 

"Queridos filhos! Agradeço-vos de todo coração as vossas renuncias quaresmais. Desejo 
encorajar-vos para que continuem a viver o jejum de coração aberto. Filhinhos, com o 
jejum e a renúncia serão mais fortes na fé. Em Deus, encontrarão a verdadeira paz, através 
da oração quotidiana. Eu estou convosco e não estou cansada. Desejo levar-vos todos 
comigo para o céu, por isso, decidam-se cada dia pela santidade. Obrigada por terem 
respondido ao meu chamamento." 03/2007 

Mensagem de 25 de Abril de 2007 

"Queridos filhos, também hoje vos convido de novo à conversão. Abram os vossos 
corações. Este tempo, em que estou convosco, é um tempo de graça, aproveitem-no. 
Digam: “Este é o tempo para a minha alma”. Eu estou convosco e amo-vos com um amor 
incomensurável. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 04/2007 

Mensagem de 25 Maio de 2007 

"Queridos filhos, rezem comigo ao Espírito Santo para que vos conduza na busca da 
vontade de Deus no caminho da vossa santidade. E vós, que estais longe da oração, 
convertei-vos e, no silêncio do vosso coração, procurai a salvação da vossa alma e 
alimentai-a com oração. Eu vos abençoo a todos, um a um, com a minha bênção maternal. 
Obrigada por terem respondido ao meu chamamento." 05/2007 

Mensagem de 25 de junho de 2007 

"Queridos filhos! Também hoje, com grande alegria em meu coração, convido-os à 
conversão. Filhinhos, não se esqueçam de que todos vocês são importantes neste grande 
plano que Deus conduz através de Medjugorje. Deus deseja converter o mundo inteiro e 
chamá-lo à salvação e ao caminho para Ele, que é o princípio e o fim de todo ser. De 
maneira especial, filhinhos, convido-os todos do fundo do meu coração: abram-se a essa 
grande graça que Deus lhes dá através de minha presença aqui. Desejo agradecer a cada 
um de vocês por seus sacrifícios e orações. Estou com vocês e abençôo a todos. Obrigada 
por terem respondido ao meu chamado!" 06/2007 

Mensagem de 25 de Julho de 2007 

"Queridos filhos, hoje, no dia do patrono da vossa paróquia, convido-vos a imitar a vida 
dos santos. Que eles sejam para vós um exemplo e um estimulo para uma vida de 
santidade. Que a oração seja como o ar que respiram e não uma carga. Filhinhos, Deus vos 
revelará o seu amor e experimentareis a alegria de ser meus predilectos. Deus vos 
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abençoará e vos dará graças em abundância. Obrigada por terem respondido ao meu 
chamamento." 07/2007 

Mensagem de 25 de Agosto de 2007 

"Queridos filhos, também hoje vos convido à conversão. Que a vossa vida, pequeninos 
filhos, seja um reflexo da bondade de Deus e não do ódio e da infidelidade. Orem, 
filhinhos, para que a oração se converta em vida para vós. Assim poderão descobrir na 
vossa vida a paz e a alegria que Deus dá aqueles que têm o coração aberto ao Seu amor. E 
vós, que estais longe da misericórdia de Deus, convertei-vos para que Deus não seja surdo 
às vossas orações e para que não seja demasiado tarde para vós. Por isso, neste tempo de 
graça, convertei-vos e colocai Deus em primeiro lugar na vossa vida. Obrigado por terem 
respondido ao meu chamamento." 08/2007 

Mensagem de 25 de Setembro de 2007 

"Queridos filhos, também hoje vos convido a todos a inflamar os vossos corações num 
amor mais ardente ao Crucificado e não esqueçais que, por amor a vós, Ele deu a vida para 
que fosseis salvos. Filhinhos, meditem e orem para que o vosso coração se abra ao amor de 
Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamamento." 09/2007

Mensagem de 25 de Outubro de 2007 

"Queridos filhos, Deus enviou-me para junto de vós por amor, para conduzir-vos pelo 
caminho da salvação. Muitos de vós abriram os vossos corações e aceitaram as minhas 
mensagens, mas muitos se perderam neste caminho e nunca chegaram a conhecer, com 
todo o coração, o Deus do amor. Por isso vos chamo a ser amor e luz onde há trevas e 
pecado. Eu estou convosco e vos abençoo a todos. Obrigada por terem respondido ao meu 
chamamento." 10/2007

Mensagem de 25 de Novembro de 2007 

"Queridos filhos, hoje, enquanto celebrais Cristo, Rei de tudo o que é criado, desejo que 
Ele seja o Rei da vossa vida. Somente na entrega, pequeninos filhos, podeis compreender o 
dom do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de vós. Pequeninos filhos, dai tempo a 
Deus para que Ele vos transfigure e vos encha com a sua graça, para que sejais graça para 
os outros. Eu sou para vós, filhinhos, um dom de graça e amor que vem de Deus para este 
mundo sem paz. Obrigada por terem respondido ao meu chamamento." 11/2007

Mensagem de 25 de Dezembro de 2007 

"Queridos filhos, com grande alegria vos trago o Rei da Paz para que Ele vos abençoe com 
a Sua bênção. Adorem-No e dediquem tempo ao Criador por quem o vosso coração anseia. 
Não esqueçam que estão de passagem nesta terra e que as coisas vos podem dar pequenas 
alegrias, enquanto que, através do meu Filho, vos é dada a vida eterna. Por isso estou 
convosco, para conduzir-vos ao que o vosso coração anseia. Obrigada por terem 
respondido ao meu chamamento." 12/2007
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APARIÇÃO ANUAL A JAKOV DE 25 DE DEZEMBRO DE 2007

Na última aparição diária de 12 de setembro de 1998, Nossa Senhora disse a Jakov Colo 
que teria a aparição uma vez por ano, e esta seria a 25 de dezembro. Assim foi também este 
ano. Nossa Senhora veio com o Menino Jesus nos braços. A aparição começou às 14:29, 
durou 6 minutos. Nossa Senhora deu a seguinte mensagem:

"Hoje os convido de maneira especial a abrirem-se a Deus, e que hoje cada um de seus 
corações se converta no lugar do Nascimento de Jesus.. Filhinhos, por todo este tempo que 
Deus me concede para estar com vocês, quero conduzi-los à alegria da sua vida. Filhinhos, 
a única alegria verdadeira de sua vida é Deus. Por isso, queridos filhos, não busquem a 
felicidade nas coisas terrenas, mas abram seus corações e aceitem a Deus. Filhinhos, tudo 
passa, só Deus permanece em seu coração. Obrigada por terem respondido ao meu 
chamado"

2006 é

Mensagem de 25 de janeiro de 2006 

“Queridos filhos, tambem hoje vos convido a serem portadores do evangelho nas vossas 
famílias. Não se esqueçam, pequeninos filhos, de ler as Sagradas Escrituras. Coloquem-na 
num lugar visível e testemunhem com a vossa vida que acreditam e que vivem a Palavra de 
Deus. Eu estou próxima de vós com o meu amor e intercedo diante do meu filho por cada 
um de vós. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 01/2006

Mensagem de 25 de fevereiro de 2006 

"Queridos filhos, neste tempo de graça da quaresma, convido-vos a abrir os vossos 
corações aos dons que Deus vos deseja dar. Não se fechem, mas com orações e renuncias 
digam sim a Deus e Ele vos dará em abundância. Assim como na primavera a terra se abre 
à semente e dá fruto produzindo cem por um, assim também o vosso Pai do Céu vos dará 
em abundância. Eu estou convosco e amo-vos, pequeninos filhos, com um amor terno. 
Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 02/2006

Aparição anual a Mirjana Soldo - 18 de março de 2006

18.03.06 - A vidente Mirjana Dragicevic – Soldo teve aparições diárias desde 24 de Junho 
de 1981 até 25 de Dezembro de 1982. Durante a ultima aparição, Nossa Senhora confiou-
lhe o décimo segredo e disse que lhe apareceria uma vez por ano, a 18 de Março. Tem sido 
assim ao longo dos anos.

Este ano vários milhares de peregrinos se reuniram para rezar o rosário na comunidade 
“Cenáculo’ em Medjugorje. A aparição começou às 13:59 e foi até às 14:04. Nossa 
Senhora deu a seguinte mensagem:
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"Queridos filhos! Neste tempo de quaresma convido-vos à renuncia interior. O caminho 
para isso vos conduzirá através do amor, do jejum, da oração e das boas obras. Somente 
com uma renuncia interior total reconhecerão o amor de Deus e os sinais dos tempos em 
que vivem. Serão testemunhas destes sinais e começarão a falar deles. A isso desejo 
conduzir-vos. Obrigado por me terem respondido."

Mensagem de 25 de Março de 2006 

"Coragem, pequeninos filhos! Decidi guiar-vos pelo caminho da santidade. Renunciem ao 
pecado e tomem o caminho da salvação, o caminho que o meu Filho escolheu. Através de 
cada uma das vossas tribulações e sofrimentos, Deus encontrará para vós o caminho da 
alegria. Por isso, pequeninos filhos, rezem. Nós estamos próximos de vós com o nosso 
amor. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 03/2006

Mensagem de 25 de abril de 2006 

"Queridos filhos, também hoje vos convido a ter mais confiança em mim e no meu Filho. 
Ele venceu pela Sua morte e ressurreição e chama-vos para que, através de mim, vós sejais 
parte da Sua alegria. Filhinhos, vós não vedes Deus, mas se rezardes sentireis a Sua 
proximidade. Eu estou convosco e intercedo diante de Deus por cada um de vós. Obrigado 
por terdes respondido ao meu chamamento." 04/2006 

Mensagem de 25 de Maio de 2006 

"Queridos filhos, também hoje vos convido a por em prática e a viver as mensagens que 
vos dou. Decidam-se pela santidade pequeninos filhos e pensem no paraíso. Só assim terão 
paz nos vossos corações, paz que ninguém poderá destruir. A paz é um dom que Deus vos 
dá na oração. Pequeninos filhos procurem e trabalhem com todas as vossas forças para que 
a paz triunfe nos vossos corações e no mundo. Obrigado por terem respondido ao meu 
chamamento." 05/2006 

Mensagem de 25 de junho de 2006 

"Queridos filhos, com imensa alegria no meu coração, vos agradeço todas as orações que 
nestes dias ofereceram pelas minhas intenções. Sabei, filhinhos, que não se arrependerão, 
nem vós, nem os vossos filhos. Deus vos recompensará com grandes graças e serão 
merecedores da vida eterna. Eu estou junto de vós e agradeço a todos aqueles que, ao longo 
destes anos, aceitaram as minhas mensagens, as tornaram vida e se decidiram pela 
santidade e pela paz. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 06/2006 

APARIÇÃO ANUAL À VIDENTE IVANKA

Ivanka Ivankovic-Elez teve a aparição anual dia 25 Junho 2006. Segundo o testemunho dos 
videntes, Vicka, Marija e Ivan continuam a ter aparições diárias e Mirjana, Ivanka e Jakov 
têm uma aparição anual. Na última aparição diária a Ivanka, dia 7 de Maio de 1985, a 
virgem, depois de lhe ter revelado o décimo segredo, disse-lhe que para o resto da sua vida 
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lhe apareceria uma vez anualmente, no dia do aniversário das aparições. Também assim 
sucedeu este ano. A aparição teve a duração de sete minutos. Ivanka teve a aparição em sua 
casa na presença da sua família, do seu esposo e dos seus três filhos. A virgem deu a 
seguinte mensagem:

“Queridos filhos, obrigado por terem respondido ao meu chamamento. Rezem, rezem, 
rezem.”

Nossa Senhora estava alegre e falou do sétimo segredo.

Mensagem de 25 de julho de 2006 

"Queridos filhos, neste tempo, não pensem somente no descanso do vosso corpo mas, 
filhinhos, procurem tempo para a vossa alma. Que o Espirito Santo vos fale no silêncio e, 
permitam-Lhe que, vos converta e vos mude. Eu estou convosco e, diante de Deus, 
intercedo por cada um de vós. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 
07/2006 

Mensagem de 25 de agosto de 2006 

"Queridos filhos, também hoje vos convido: orem, orem, orem. Somente na oração estarão 
junto de mim e de meu Filho e verão quão breve é esta vida. No vosso coração nascerá o 
desejo pelo Céu. A alegria começará a reinar no vosso coração e a oração fluirá como um 
rio. Nas vossas palavras haverá somente agradecimento a Deus por ter-vos criado e o 
desejo de santidade tornar-se-á realidade em vós. Obrigado por terem respondido ao meu 
chamamento!" 08/2006 

Mensagem de 25 de setembro de 2006 

"Queridos filhos, também hoje estou convosco e vos convido a todos a uma conversão 
total. Decidam-se por Deus, filhinhos, e encontrarão em Deus a paz que o vosso coração 
procura. Imitem a vida dos santos, que eles sejam para vós um exemplo; eu vos inspirarei 
durante todo o tempo que o Altíssimo me permita estar convosco. Obrigado por terem 
respondido ao meu chamamento." 09/2006 

Mensagem de 25 de Outubro de 2006 

"Queridos filhos, hoje o Senhor permitiu-me dizer-vos novamente que viveis num tempo 
de graça. Vós não estais conscientes, pequeninos filhos, de que Deus vos dá uma grande 
oportunidade de vos converterdes e de viver em paz e amor. Vos estais tão cegos e 
agarrados às coisas do mundo, pensando na vida terrena. Deus enviou-me para que vos 
conduza à vida eterna. Eu, pequeninos filhos, eu não estou cansada, ainda que veja os 
vossos corações carregados e cansados para tudo o que é graça e dom. Obrigado por terem 
respondido ao meu chamamento." 10/2006 

Mensagem de 25 de novembro de 2006 
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"Queridos filhos, também hoje vos convido: orem, orem, orem. Pequeninos filhos, quando 
rezam estão perto de Deus e Ele dá-vos o desejo de Eternidade. Este é o tempo em que 
podem falar mais de Deus e fazer mais por Deus. Por isso, pequeninos filhos, não resistam 
mas permitam-lhe que vos conduza, que vos mude e entre na vossa vida. Não se esqueçam 
que são peregrinos no caminho para a eternidade. Por isso, pequeninos filhos, permitam 
que Deus vos conduza como um pastor ao seu rebanho. Obrigado por terem respondido ao 
meu chamamento." 11/2006 

Mensagem de 25 de Dezembro de 2006 

“Queridos filhos, também hoje vos trago Jesus recém-nascido nos meus braços. Ele que é o 
Rei do céu e da terra, Ele é a vossa Paz. Filhinhos, ninguém vos pode dar a Paz como Ele 
que é o Rei da Paz. Por isso adorem-No nos vossos corações, escolham-No e terão alegria 
Nele. Ele vos abençoará com a sua bênção de paz. Obrigado por terem respondido ao meu 
chamamento.’ 12/2006

2005 é

Mensagem de 25 de dezembro de 2005 

"Queridos filhos, também hoje, nos meus braços, vos trago o menino Jesus, o Rei da paz, 
para vos abençoar com a sua paz. Pequeninos filhos, hoje, de um modo especial, convido-
vos a serem os meus mensageiros da paz, neste mundo sem paz. Deus vos abençoará. 
Pequeninos filhos, não se esqueçam que eu sou a vossa mãe. Com o menino Jesus nos 
meus braços, eu vos abençoo a todos com uma benção especial. Obrigado por terem 
respondido ao meu chamamento." 12/2005

Mensagem de 25 de novembro de 2005

 "Queridos filhos! Também hoje os convido: orem, orem, orem até que a oração se 
converta em vida para vocês. Filhinhos, neste tempo, de maneira especial, oro perante 
Deus para que lhes dê o dom da fé. Só na fé descobrirão a alegria do dom da vida que Deus 
lhes deu. Seu coração ficará alegre ao pensar na eternidade. Eu estou com vocês e os amo 
com terno amor. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 11/2005

Mensagem de 25 de outubro de 2005 

"Pequeninos filhos, creiam, orem e amem, Deus estará junto de vós. Ele vos dará o dom de 
vos conceder todas as graças que procurem Dele. Eu sou um dom para vós, porque, dia 
após dia, Deus permite-me estar convosco e amar cada um de vós com um amor 
imensurável. Por isso, pequeninos filhos, na oração e humildade, abram os vossos corações 
e sejam testemunhas da minha presença. Obrigado por terem respondido ao meu 
chamamento." 10/2005

Mensagem de 25 de setembro de 2005 

- 56 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

"Queridos filhos! No amor eu os chamo: convertam-se, mesmo que estejam longe de meu 
coração, Não se esqueçam: eu sou sua mãe e sinto dor por cada um que está longe de meu 
coração; mas não os deixo sozinhos. Eu creio que podem abandonar o caminho do pecado 
e decidir-se pela santidade. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 09/2005

Mensagem de 25 de agosto de 2005

 "Queridos filhos! Também hoje os convido a viverem minhas mensagens. Este tempo 
Deus lhes concedeu como um tempo de graça. Por isso, filhinhos, aproveitem cada 
momento e orem, orem, orem. Eu os abençôo a todos e intercedo perante o Altíssimo por 
cada um de vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 08/2005

Mensagem de 25 de julho de 2005 

"Queridos filhos! Também hoje os convido a preencher o seu dia com curtas e ardentes 
orações. Quando oram, seu coração está aberto e Deus os ama com um amor especial e 
lhes dá graças especiais. Por isso, aproveitem este tempo de graça e dediquem-no a Deus 
como nunca antes até agora. Façam novenas de jejum e de renúncia para que Satanás esteja 
longe de vocês, e a graça ao redor de vocês. Eu estou perto de vocês e intercedo diante de 
Deus por cada um de vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado!" 07/2005

Mensagem de 25 de junho de 2005 

"Queridos filhos! Hoje lhes agradeço por cada sacrifício que têm oferecido por minhas 
intenções. Filhinhos, convido-os a serem meus apóstolos de paz e de amor em suas 
famílias e no mundo. Orem para que o Espírito Santo os ilumine e os guie pelo caminho da 
santidade. Eu estou com vocês e os abençôo a todos com minha bênção materna. Obrigada 
por terem respondido ao meu chamado!" 06/2005

Mensagem de 25 de maio de 2005 

"Queridos filhos! Novamente os convido a viver minhas mensagens com humildade. 
Especialmente dêem testemunho delas, agora que nos aproximamos do aniversário de 
minhas aparições. Filhinhos, sejam um sinal para aqueles que estão longe de Deus e de seu 
amor. Eu estou com vocês e os abençôo a todos com minha benção maternal. Obrigada por 
terem respondido ao meu chamado." 05/2005

Mensagem de 25 de Abril de 2005 

"Queridos filhos, também hoje vos convido a ter mais confiança em mim e no meu Filho. 
Ele venceu pela Sua morte e ressurreição e chama-vos para que, através de mim, vós sejais 
parte da Sua alegria. Filhinhos, vós não vedes Deus, mas se rezardes sentireis a Sua 
proximidade. Eu estou convosco e intercedo diante de Deus por cada um de vós. Obrigado 
por terdes respondido ao meu chamamento." 04/2006

Mensagem de 25 Março de 2005 
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"Coragem, pequeninos filhos! Decidi guiar-vos pelo caminho da santidade. Renunciem ao 
pecado e tomem o caminho da salvação, o caminho que o meu Filho escolheu. Através de 
cada uma das vossas tribulações e sofrimentos, Deus encontrará para vós o caminho da 
alegria. Por isso, pequeninos filhos, rezem. Nós estamos próximos de vós com o nosso 
amor. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 03/2006

Aparição anual a Mirjana Soldo - 18 de Março de 2005

18.03.06 - A vidente Mirjana Dragicevic – Soldo teve aparições diárias desde 24 de Junho 
de 1981 até 25 de Dezembro de 1982. Durante a ultima aparição, Nossa Senhora confiou-
lhe o décimo segredo e disse que lhe apareceria uma vez por ano, a 18 de Março. Tem sido 
assim ao longo dos anos.

Este ano vários milhares de peregrinos se reuniram para rezar o rosário na comunidade 
“Cenáculo’ em Medjugorje. A aparição começou às 13:59 e foi até às 14:04. Nossa 
Senhora deu a seguinte mensagem:

"Queridos filhos! Neste tempo de quaresma convido-vos à renuncia interior. O caminho 
para isso vos conduzirá através do amor, do jejum, da oração e das boas obras. Somente 
com uma renuncia interior total reconhecerão o amor de Deus e os sinais dos tempos em 
que vivem. Serão testemunhas destes sinais e começarão a falar deles. A isso desejo 
conduzir-vos. Obrigado por me terem respondido."

Mensagem de 25 de Fevereiro de 2005 

"Queridos filhos, neste tempo de graça da quaresma, convido-vos a abrir os vossos 
corações aos dons que Deus vos deseja dar. Não se fechem, mas com orações e renuncias 
digam sim a Deus e Ele vos dará em abundância. Assim como na primavera a terra se abre 
à semente e dá fruto produzindo cem por um, assim também o vosso Pai do Céu vos dará 
em abundância. Eu estou convosco e amo-vos, pequeninos filhos, com um amor terno. 
Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 02/2006

Mensagem de 25 de Janeiro de 2005 

“Queridos filhos, tambem hoje vos convido a serem portadores do evangelho nas vossas 
famílias. Não se esqueçam, pequeninos filhos, de ler as Sagradas Escrituras. Coloquem-na 
num lugar visível e testemunhem com a vossa vida que acreditam e que vivem a Palavra de 
Deus. Eu estou próxima de vós com o meu amor e intercedo diante do meu filho por cada 
um de vós. Obrigado por terem respondido ao meu chamamento." 01/2006

2004 é

 Mensagem de 25 de Dezembro de 2004 
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"Chers enfants, avec une grande joie, aujourd‘hui encore, je vous apporte mon Fils Jésus ; 
il est dans mes bras, il vous bénit et vous invite à la paix. 
Priez, petits enfants, et soyez de courageux témoins de la Bonne Nouvelle en toutes 
situations. 
C’est seulement ainsi que Dieu vous bénira et vous donnera tout ce que vous demandez 
avec foi. 
Je suis avec vous tant que le très-Haut me le permet. 
J‘intercède pour chacun de vous avec un grand amour. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Novembro de 2004 

"Chers enfants, en ce temps, je vous invite tous à prier à mes intentions. 
Particulièrement, petits enfants, priez pour ceux qui n’ont pas encore connu l’amour de 
Dieu et ne cherchent pas Dieu, le Sauveur. 
Vous, petits enfants, soyez mes mains étendues et, par votre exemple, rapprochez-les de 
mon cœur et du cœur de mon Fils. 
Dieu vous récompensera par des grâces et toute sorte de bénédictions. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Outubro de 2004 

 “Chers enfants, ceci est un temps de grâce pour la famille et c’est pourquoi je vous appelle 
à renouveler la prière. Que Jésus soit dans le cœur de votre famille. 
Apprenez, dans la prière, à aimer tout ce qui est saint. Imitez les vies des saints afin qu’ils 
soient pour vous incitation et vos enseignants sur le chemin de la sainteté. Que chaque 
famille devienne témoin d’amour dans ce monde sans prière et sans paix. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Setembro de 2004 

“Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à être amour là où il y a la haine, et 
nourriture là où il y a la faim. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et que vos mains soient 
tendues et généreuses afin que chaque créature, à travers vous, rende sans cesse grâce au 
Dieu Créateur. Priez, petits enfants, et ouvrez votre cœur à l’amour de Dieu ; or vous ne le 
pouvez pas si vous ne priez pas. C’est pourquoi priez, priez, priez. 
Merci d’avoir répondu à mon appel.” 

 Mensagem de 25 de Agosto de 2004 

"Chers enfants, je vous invite tous à la conversion du coeur. 
Décidez-vous, comme aux premiers jours de ma venue ici, au changement complet de 
votre vie. 
Ainsi, petits enfants, vous aurez la force de vous agenouiller et, devant Dieu, d’ouvrir vos 
coeurs. Dieu entendra vos prières et les exaucera. 
Devant Dieu, j’intercède pour chacun de vous.  
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

- 59 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

 Mensagem de 25 de Julho de 2004 

"Chers enfants, je vous appelle à nouveau : soyez ouverts à mes messages. Je désire, petits 
enfants, vous rapprocher tous de mon Fils Jésus ; pour cela, priez et jeûnez. Je vous invite 
particulièrement à prier à mes intentions, de sorte que je puisse vous présenter à mon Fils 
Jésus et Lui, Il transforme et ouvre vos coeurs à l’amour. Quand vous aurez l’amour dans 
le coeur, la paix règnera en vous.  

Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Junho de 2004 

23e Anniversaire des apparitions

"Chers enfants, aujourd’hui encore mon coeur est dans la joie. Je désire vous remercier car 
vous rendez mon plan réalisable. Chacun de vous est important, c’est pourquoi, petits 
enfants, priez et réjouissez-vous avec moi à cause de chaque cœur qui s’est converti et qui 
est devenu instrument de paix dans le monde. Les groupes de prière sont forts et à travers 
eux je peux voir, petits enfants, que l’Esprit Saint agit dans le monde. 

Merci d’avoir répondu à mon appel." 

  Mensagem de 25 de Maio de 2004 

"Chers enfants,  aujourd’hui encore je vous incite à vous consacrer à mon Coeur et au 
Coeur de Mon Fils Jésus. 

Seulement ainsi serez-vous chaque jour davantage à Moi et vous vous inciterez toujours 
plus les uns les autres à la sainteté. 

Ainsi la joie règnera dans vos cœurs et vous serez porteurs de la paix et de l’amour. 

Merci d’avoir répondu à mon appel. " 

 Mensagem de 25 de Abril de 2004 

"Chers enfants, encore aujourd’hui je vous invite à vivre encore plus intensément Mes 
messages dans l’humilité et dans l’amour afin que l’Esprit Saint vous remplisse de sa grâce 
et de sa force. Seulement ainsi serez-vous témoins de la paix et du pardon.  

Merci d’avoir répondu à mon appel."

 Mensagem de 25 de Março de 2004 

"Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous appelle à vous ouvrir à la prière. 
Particulièrement maintenant, en ce temps de grâce, ouvrez vos cœurs, petits enfants, et 
exprimez votre amour au Crucifié. C’est seulement ainsi que vous découvrirez la paix, et la 
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prière commencera à couler de votre cœur de par le monde. Soyez un exemple, petits 
enfants, et une incitation au bien. Je suis proche de vous et je vous aime tous. 

Merci d’avoir répondu à mon appel."

 Mensagem de 25 de Fevereiro de 2004 

" Chers enfants, aujourd’hui encore, comme jamais auparavant, je vous appelle à ouvrir 
vos cœurs à mes messages. 

Petits enfants, soyez ceux qui attirent les âmes à Dieu et non ceux qui les en éloignent.

Je suis avec vous et je vous aime tous d’un amour particulier.

C’est le temps de la pénitence et de la conversion.

Du fond de Mon cœur, je vous invite : soyez Miens avec tout votre cœur et alors vous 
verrez que votre Dieu est grand car il vous donnera une abondance de bénédiction et de 
paix.

Merci d’avoir répondu à mon appel."

 Mensagem de 25 de Janeiro de 2004 

« Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à prier. 
Priez, petits enfants, d’une manière particulière pour tous ceux qui n’ont pas connu l’amour 
de Dieu. 
Priez pour que leurs coeurs s’ouvrent et se rapprochent de mon coeur et du coeur de mon 
Fils Jésus, afin que nous puissions les transformer en hommes de paix et d’amour. 
Merci d’avoir répondu à mon appel. » 

2003 é

 Mensagem de 25 de Dezembro de 2003 

« Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous bénis tous avec mon Fils Jésus dans les bras et 
je vous l'apporte, Lui qui est le Roi de la Paix pour qu'Il vous accorde sa paix. Je suis avec 
vous et je vous aime tous, petits enfants. 
Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

 Mensagem de 25 de Novembro de 2003 

"Chers enfants, je vous invite à ce que ce temps soit pour vous une incitation encore plus 
forte à la prière. Pendant ce temps, petits enfants, priez pour que Jésus naisse dans tous les 
cœurs, particulièrement dans ceux qui ne le connaissent pas. Soyez amour, joie et paix dans 
ce monde sans paix. Je suis avec vous et j’intercède auprès de Dieu pour chacun de vous. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 
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 Mensagem de 25 de Outubro de 2003 

"Chers enfants, de nouveau, je vous appelle à vous consacrer à mon coeur et au coeur de 
mon Fils Jésus. 
Je désire, petits enfants, vous emmener tous sur le chemin de la conversion et de la 
sainteté. C'est seulement ainsi que, à travers vous, nous pouvons emmener le plus d’âmes 
possible sur le chemin du salut.
Ne tardez pas, petits enfants, mais dites de tout coeur : «Je désire aider Jésus et Marie pour 
que le plus possible de frères et soeurs connaissent le chemin de la sainteté.» Ainsi vous 
ressentirez la satisfaction d'être amis de Jésus. 
Merci d'avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Setembro de 2003 

"Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à vous rapprocher de mon coeur. C’est 
seulement ainsi que vous comprendrez le don de ma présence ici, au milieu de vous. Je 
désire, petits enfants, vous conduire au cœur de mon Fils Jésus. Mais vous résistez et vous 
ne désirez pas ouvrir vos cœurs à la prière. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, ne 
soyez pas sourds mais comprenez mon appel qui est salut pour vous. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Agosto de 2003 

"Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à remercier Dieu dans vos coeurs, pour 
toutes les grâces qu'il vous donne, aussi à travers les signes et les couleurs qui sont dans la 
nature. Dieu désire vous rapprocher de lui et vous incite à lui donner la gloire et la louange. 
C'est pourquoi je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez, priez, priez et n'oubliez pas 
que je suis avec vous. J'intercède devant Dieu pour chacun de vous jusqu'à ce que votre 
joie soit complète en lui. 
Merci d'avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Julho de 2003 

"Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière. Petits enfants, priez tant que 
la prière n'est pas devenue joie pour vous. C'est seulement ainsi que chacun de vous 
découvrira la paix dans son cœur, et votre âme sera satisfaite. Vous éprouverez le besoin de 
témoigner aux autres de l'amour que vous ressentez dans votre cœur et dans votre vie. Je 
suis avec vous et j'intercède devant Dieu pour vous tous. 
Merci d’avoir répondu à mon appel." 

 Mensagem de 25 de Junho de 2003 - 22º Aniversário das Aparições diárias em 
Medugorje.

"Queridos filhos, ainda hoje, com grande alegria, chamo-vos a viverem as Minhas 
Mensagens. Estou convosco e vos agradeço porque metestes na vossa vida o que Eu vos 
disse. Eu vos convido a fazerem reviver ainda mais as Minhas Mensagens, com um novo 
entusiasmo e alegria. Que a oração seja o vosso quotidiano.
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Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Maio de 2003

"Queridos filhos, ainda hoje, convido-vos à oração. Renovai a vossa oração pessoal e, de 
maneira particular, rezai ao Espírito Santo a fim de que Ele vos ajude a rezarem com o 
coração. Eu intercedo por todos vós, pequenos filhos, e vos convido a todos à conversão. 
Se vós vos converterdes, todos à vossa volta serão renovados também, e a oração será uma 
alegria para eles.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Abril de 2003

"Queridos filhos!

Convido-vos ainda hoje a vos abrirdes à oração. Durante esta última Quaresma vós 
compreendestes quão pequenos vós sois e quão pequena é a vossa Fé. Queridos filhos, 
decidi-vos também hoje por Deus a fim de que Ele, em vós e através de vós, mude o 
coração dos homens e também os vossos corações. Sede alegres portadores de Jesus 
ressuscitado neste mundo sem paz que deseja ardentemente Deus e tudo o que é de Deus. 
Eu estou convosco, queridos filhos, e Eu vos amo com um amor particular.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Março de 2003

"Queridos filhos!

 Também hoje eu os chamo a orar pela paz. Orem com o coração, filhinhos, e não percam a 
esperança, porque Deus ama as suas criaturas. Ele deseja salvá-los, um a um, através de 
minhas vindas aqui. Chamo-vos ao caminho da santidade. Orem, porque na oração vós 
estais abertos à vontade de Deus, e assim, em tudo que fazem, vós realizais a vontade de 
Deus em vós e através de vós. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

  Mensagem de 25 de Fevereiro de 2003

"Queridos filhos!

Ainda hoje vos convido a rezar e a jejuar pela Paz. Como Eu já disse, repito-o ainda agora, 
queridos filhos, somente pela oração e pelo jejum, até as guerras podem ser paradas. A Paz 
é um Dom precioso de Deus. Procurem-na, rezai e recebê-la-eis. Falem da Paz e levem a 
Paz nos vossos corações. Cuidai-a como que de uma flor que tem necessidade de água, de 
ternura e de luz. Sede aqueles que levam a Paz aos outros. Eu estou convosco e intercedo 
por vós.
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Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Janeiro de 2003

"Queridos filhos!

Com esta mensagem novamente vos convido a rezar pela paz. Especialmente agora quando 
a paz está em crise, sejam vocês os que oram e dão testemunho pela paz. Filhinhos, sejam 
paz para este mundo sem paz. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

2002 é

 Mensagem de 25 de Dezembro de 2002

"Queridos filhos!

Este é um tempo de grandes Graças, mas também um tempo de grandes provas para todos 
aqueles que querem seguir o caminho da Paz. É por isso, queridos filhos, que vos convido 
de novo: Rezai, rezai, rezai, não com palavras, mas com o coração. Vivam as Mensagens e 
convertei-vos. Tende consciência do dom que é Deus Me ter permitido estar convosco, 
especialmente hoje em que tenho nos braços o Menino Jesus, Rei da Paz. Eu desejo vos 
conceder a Paz; e vós, levai-a nos vossos corações e dai-a aos outros até que a Paz de Deus 
reine no mundo.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Novembro de 2002

"Queridos filhos!

Também hoje eu vos chamo à conversão. Abram os vossos corações a Deus, filhos 
queridos, através da Santa Confissão e preparem vossas almas para que o Menino Jesus 
possa novamente nascer em vossos corações. Permitam que Ele vos transfigure e vos 
conduza pelo caminho da Paz e da Alegria.
Queridos filhos, decidam-se pela oração. Especialmente agora, neste momento de graça, 
que vossos corações anseiem ardentemente pela oração. Eu estou próxima de vós e 
intercedo, diante de Deus, por todos vós!
Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Outubro de 2002

"Queridos filhos!

(Não recebi esta Mensagem… se alguém ma puder enviar… ficaria muito agradecido.)
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 Mensagem de 25 de Setembro de 2002

"Queridos filhos!

Também neste tempo de inquietude vos convido à oração. Filhinhos, rezem pela Paz, para 
que no mundo, cada homem sinta amor pela Paz. Só quando a alma encontra Paz em Deus, 
se sente satisfeita, e o amor começará a se derramar no mundo. De maneira especial, 
filhinhos, sois chamados a viver e dar testemunho da Paz; Paz nos vossos corações e 
famílias, e através de vós, a Paz se derramará no mundo.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Agosto de 2002

"Queridos filhos! Também hoje estou convosco em oração para que Deus lhes dê uma fé 
ainda mais forte. Filhinhos, a vossa fé é pequena e, além disso, vós não estais conscientes 
do quanto não estão dispostos a pedir a Deus o dom da fé. Por isso estou convosco, 
filhinhos, para ajudá-los a compreenderem as minhas mensagens e a vivê-las. Orem, orem, 
orem, e somente na fé e através da oração a vossa alma encontrará a paz, e o mundo, a 
alegria de estar com Deus. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Julho de 2002

"Queridos filhos!

Hoje me alegro com o vosso Santo Protector e vos convido a estarem abertos à Vontade de 
Deus, para que a fé cresça em vós, e através de vós, nas pessoas que encontram na vossa 
vida quotidiana. Filhinhos, rezem até que a oração seja alegria para vós. Peçam aos vossos 
santos protectores, para que vos ajudem a crescer no Amor de Deus.
Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 

 Mensagem de 25 de Junho de 2002

"Queridos filhos!

Hoje oro por vós e convosco para que o Espírito Santo os ajude e aumente a vossa fé, para 
que aceitem ainda mais as mensagens que lhes dou aqui, neste lugar santo. Filhinhos, 
compreendam que este é um tempo de graça para cada um de vós, e Comigo, vós estais 
seguros. Quero conduzi-los a todos pelo caminho da santidade. Vivam as Minhas 
mensagens e ponham na vida cada palavra que lhes dou. Que estas lhes sejam preciosas 
porque vêm do Céu.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".
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 Mensagem de 25 de Maio de 2002

"Queridos filhos!

Hoje vos convido a porem a oração no primeiro lugar da vossa vida. Orem, e que a oração, 
filhinhos, seja gozo para vós. Eu estou convosco e intercedo por todos vós, e vós, filhinhos, 
sejam portadores de bom grado das minhas mensagens.

Que a vossa vida Comigo seja alegria.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Abril de 2002

"Queridos filhos!

Alegrem-se comigo neste tempo de Primavera, quando toda a natureza desperta, e os 
vossos corações se tornam lânguidos depois de uma mudança. Abram-se, filhinhos, e orem. 
Não se esqueçam que Eu estou convosco e que desejo conduzi-los, a todos, ao Meu Filho, 
para que Ele vos dê o presente de um amor sincero para com Deus e para tudo o que vem 
dEle. 

Abri-vos à oração e pedi a Deus a conversão dos vossos corações, e tudo o resto, Ele o vê e 
provê. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Março de 2002

"Queridos filhos!

Hoje vos convido a se unirem a Jesus na oração. Abram-Lhe seus corações e dêem-Lhe 
tudo que está nele: alegrias, tristezas e enfermidades. Que este tempo seja para vós um 
tempo de graça. Orem, filhinhos, e que cada instante seja de Jesus. Eu estou convosco e 
intercedo por vós. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 

 Mensagem de 25 de Fevereiro de 2002

"Queridos filhos!

Neste tempo de Graça vos chamo a se tornarem amigos de Jesus. Rezem pela Paz nos 
vossos corações e trabalhem para a vossa conversão pessoal. Filhinhos, somente assim vós 
podereis chegar a ser testemunhas da Paz e do Amor de Jesus no mundo. Abram-se à 
oração para que a oração seja uma necessidade para vós. Convertam-se filhinhos, e 

- 66 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

trabalhem para que muitas almas conheçam Jesus e Seu Amor. Eu estou perto de vós e vos 
abençoo a todos.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Janeiro de 2002

"Queridos filhos!

Neste tempo, enquanto vós ainda estais com os olhos voltados para o ano passado, eu os 
chamo, filhinhos, a olharem profundamente para o vosso coração e a decidirem estar mais 
perto de Deus e da oração. Filhinhos, vós ainda estais apegados às coisas terrenas e pouco 
à vida espiritual. Que o meu chamado de hoje seja também para vós um estímulo a se 
decidirem por Deus e pela conversão de cada dia. Filhinhos, vós não podeis vos converter 
se não abandonarem os pecados e se não se decidem pelo amor a Deus e ao próximo. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

2001 é

 Mensagem de 25 de Dezembro de 2001 

"Queridos filhos!

Hoje vos chamo e animo a orarem pela paz. Hoje, especialmente, trazendo nos meus 
braços, Jesus recém nascido, para vós, vos chamo a se unirem a Ele, através da oração, e a 
se converterem num sinal para este mundo sem paz. Animem-se uns aos outros, pequenos 
filhos, para orar e amar. Que a vossa fé seja um estímulo para os outros, para crer e amar 
mais.

Vos abençoo e chamo a estarem perto do Meu Coração e do Coração do Pequeno Jesus.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Novembro de 2001

"Queridos filhos!

Neste tempo de graça, eu chamo-vos de novo à oração. Filhinhos, rezai e preparai os 
vossos corações para a Vinda do Rei da Paz, a fim de que, pela Sua Bênção, Ele dê a Paz 
ao mundo inteiro. A inquietude pôs-se a reinar nos corações e a raiva rege o mundo. É por 
isso que, vós que viveis as Minhas Mensagens, sede a luz e as mãos estendidas para o 
mundo incrédulo, a fim de que todos venham a conhecer o Deus de Amor. Não se 
esqueçam, filhinhos, Eu estou convosco e vos abençoo a todos.

- 67 -



MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.doc

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Outubro de 2001

"Queridos filhos!

Também hoje vos convido a que rezem com todo o vosso coração e se amem uns aos 
outros. Filhinhos, vós fostes eleitos para darem testemunho da paz e a alegria. Se não há 
paz, rezai e a recebereis. Filhinhos, através de vós e de
suas orações, a paz começará a fluir pelo mundo. Por isso, filhinhos, rezai, rezai, rezai, 
porque a oração realiza milagres nos corações dos homens e no mundo. Eu estou convosco 
e dou graças a Deus por cada um de vós que aceitou e vive a oração com seriedade.
Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Setembro de 2001

"Queridos filhos!

Hoje também eu vos convido à oração, particularmente hoje, quando Satanás deseja a 
guerra e o ódio. Eu vos convido novamente, filhinhos: rezai e jejuai para que Deus vos dê a 
paz! Testemunhai a paz em cada coração e sede portadores de paz neste mundo sem paz. 
Eu estou convosco e intercedo junto a Deus por cada um de vós. E vós não tenhais medo 
porque quem reza não tem medo do mal, e não tem ódio no coração. 

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Agosto de 2001

"Queridos filhos!

Hoje vos convido a todos a se decidirem pela santidade. Para vós, filhinhos, que a 
santidade esteja sempre em primeiro lugar nos vossos pensamentos, em todas as situações, 
no vosso trabalho e nas vossas palavras.

Assim, vós também a poreis em prática pouco a pouco; passo a passo a oração e a decisão 
pela santidade entrarão na vossa família. Sejam verdadeiros convosco próprios e não se 
atenham às coisas materiais, mas tão só a Deus. E não se esqueçam, filhinhos, que a vossa 
vida é passageira como uma flor.

Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Julho de 2001

"Queridos filhos!
Neste tempo de graça, convido-vos a aproximarem-se ainda mais de Deus através da vossa 
oração pessoal. Aproveitem este tempo de repouso e dêem à vossa alma e aos vossos olhos 
repouso em Deus. Encontrem na natureza a paz e descubram a Deus Criador, a quem 
poderão agradecer por todas as criaturas, e então encontrarão o gozo no vosso coração.
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 Mensagem de 25 de Junho de 2001

"Queridos filhos!
Estou com vocês e abençoo a todos com minha bênção maternal. Especialmente hoje, 
quando Deus vos dá graças abundantes, orem e busquem a Deus através de Mim. Deus vos 
dá grandes graças, por isso, filhinhos, aproveitem este tempo de graça e aproximem-se do 
Meu Coração para que Eu possa conduzi-los ao Meu Filho Jesus. 
Obrigada por terem respondido ao meu apelo".

 Mensagem de 25 de Maio de 2001

"Queridos filhos! Neste tempo de graça convido-vos à oração. Filhinhos, trabalham muito, 
mas sem a bênção de Deus. Bendigam e busquem a sabedoria do Espírito Santo para que 
os guie neste tempo, a fim de que compreendam e vivam na graça deste tempo. 
Convertam-se, filhinhos, e ajoelhem-se no silêncio do vosso coração. Ponham Deus no 
centro do vosso ser, para que possam em alegria testemunhar as belezas que Deus lhes dá 
continuamente na vossa vida.

Obrigada por terem respondido ao Meu apelo".

 Mensagem de 25 de Abril de 2001

"Queridos filhos! Também hoje, vos convido à oração. Filhinhos, a oração faz milagres. 
Quando vós estiverdes cansados e doentes e não souberem qual o sentido da vossa vida, 
tomai o rosário e orai, até que a oração chegue a ser para vós, um alegre encontro com o 
vosso Salvador. Eu estou convosco e intercedo e oro por vós, filhinhos.

Obrigada por terem respondido ao Meu apelo".

 Mensagem de 25 de Março de 2001

"Queridos filhos! Hoje também vos convido a abrirem-se à oração. Filhinhos, vivem num 
tempo em que Deus lhes dá grandes graças, e vós não as sabeis aproveitar. Se preocupam 
com tudo o mais, menos com a alma e com a vida espiritual. Despertem do sono cansado 
da vossa alma e digam a Deus com todas as vossas forças: 

- SIM! 

Decidam-se pela conversão e pela santidade. Estou convosco filhinhos, e vos convido à 
perfeição da vossa alma e de tudo o que fizerem. 

 Mensagem de 18 de Março de 2001 - Aparição annual a Mirjana

Ela foi firme e clara nas suas palavras.
"Queridos filhos! Hoje também vos chamo ao amor e à misericórdia. Dêem amor uns aos 
outros assim como o vosso Pai lhes dá. Sejam misericordiosos (pausa) - com o coração. 
Façam boas obras, não deixem passar muito tempo para fazê-las. Cada obra de 
misericórdia que vem do coração, vos aproxima mais do Meu Filho".
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 Mensagem de 25 de Fevereiro de 2001

"Queridos filhos! Este é um tempo de Graça. Por isso, orem, orem, orem até que 
compreendam o Amor de Deus por cada um de vós. 

Obrigada por terem respondido ao Meu apelo".

 Mensagem de 25 de Janeiro de 2001

"Queridos filhos! Hoje vos convido a renovarem a oração e o jejum, ainda com maior 
entusiasmo, até que a oração se converta em alegria para vós. Filhinhos, quem ora não 
teme o futuro, e quem jejua não teme o mal. 

Vos repito uma vez mais: unicamente com a oração e o jejum podem também deter-se as 
guerras; as guerras da vossa incredulidade e do vosso medo do futuro. 

Estou convosco e vos ensino filhinhos: Em Deus está a vossa paz e a vossa esperança. Por 
isso, cheguem-se a Deus e ponham-nO em primeiro lugar da vossa vida. 

Obrigada terem respondido ao Meu apelo".

Mensagens em Português 
desde: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010

As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª 

Aparição 
Guadalupe

2ª 
Aparição
Rue du 

Bac

3ª 
Aparição
La Salette

4ª 
Aparição
Lourdes

5ª 
Aparição
Fátima

6ª 
Aparição

Garabandal

7ª 
Aparição
Zeitoun

8ª 
Aparição

Medjugorje

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm

 C     

- 70 -

javascript:history.back(1)
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
http://www.amen-etm.org/AparicaodeZeitoun.htm
http://www.amen-etm.org/AparicaodeZeitoun.htm
http://www.amen-etm.org/AparicaodeZeitoun.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLourdes.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLourdes.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLourdes.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemVariosLugares.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemVariosLugares.htm
http://www.medjugorje.org/msg10po.htm
http://www.medjugorje.org/msg09po.htm
http://www.medjugorje.org/msg08po.htm
http://www.medjugorje.org/msg07po.htm
http://www.medjugorje.org/msg06po.htm
http://www.medjugorje.org/msg05po.htm
http://www.medjugorje.org/msg04po.htm
http://www.medjugorje.org/msg03po.htm
http://www.medjugorje.org/msg02po.htm
http://www.medjugorje.org/msg01po.htm
http://www.medjugorje.org/msg00po.htm
http://www.medjugorje.org/msg99po.htm
http://www.medjugorje.org/msg98po.htm
http://www.medjugorje.org/msg97po.htm
http://www.medjugorje.org/msg96po.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLourdes.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
http://www.amen-etm.org/AparicaodeZeitoun.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
http://www.amen-etm.org/Amen1.htm

	Medjugorje, 10 de Julho de 1986
	Medjugorje, 30 de Julho de 1987
	Medjugorje, 20 de Setembro de 1984
	Medjugorje, 18 de Outubro de 1984
	Medjugorje, 7 de Novembro de 1983
	Medjugorje, 25 de Abril de 1988
	Medjugorje, 6 de Novembro 1981
	Medjugorje, 25 de Julho de 1982
	Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
	Medjugorje ? de 1982
	Medjugorje 25 de Janeiro de 1991
	Medjugorje, 21 de Julho de 1982
	Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
	Medjugorje, 15 de Agosto de 1985
	Medjugorje, 14 de Agosto de 1984
	Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986
	Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986 
	Começai já neste momento… Apagai a televisão e deixai de lado todas as coisas que não são benéficas para vós.
	Medjugorje, 16 de Junho de 1983
	Medjugorje, ? de 1986 para o grupo de Jelena
	Medjugorje, Setembro de 1986

