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Este trabalho é oferecido pelas intenções  
da Mãe celeste, em eterna gratidão pelo seu chamado  

e pela sua especial proximidade.





Sumário

Apresentação  ...............................................................7

Janeiro  .....................................................................11
Fevereiro  ..................................................................43
Março  ......................................................................73
Abril  ......................................................................105
Maio  ......................................................................135
Junho  ....................................................................167
Julho  ......................................................................197
Agosto  ...................................................................229
Setembro  ...............................................................261
Outubro  ................................................................291
Novembro  .............................................................323
Dezembro  ..............................................................353

Pró-memória  ............................................................385 
Santo Rosário  ..........................................................387
Oração a São José  ....................................................401
Ladainha Lauretana  ................................................402
Índice das mensagens  ...............................................405





7

Apresentação
 r As aparições

Em 24 de junho de 1981 (Festa de São João 
Batista) iniciam-se na paróquia de Medjugorje (Bós-
nia – Herzegovina) as aparições de Nossa Senhora. No 
dia seguinte, 25 de junho 1981, ela daria a seis jovens 
mensagens para o mundo inteiro.

Hoje as mensagens públicas são difundidas no 
dia 25 de cada mês mediante a vidente Marija; no dia 
2 de cada mês (além de 18 de março) por Mirjana; no 
dia 25 de junho por Ivanka; no dia 25 de Dezembro 
por Jacov; enquanto há aparições cotidianas a Marija; 
também a Ivan e Vicka (pronuncia-se Visca).

Exceto Marija, que vive em Monza, e Ivan, 
que vive em Boston (USA), os outros videntes vivem 
em Medjugorje.

A cada um deles Nossa Senhora confiou intenções 
de oração: pelos doentes (Jacov e Vicka), pelos não cren-
tes (Mirjana), pelas almas do Purgatório (Marija), pelas 
famílias (Ivanka), pelos sacerdotes e pelos jovens (Ivan).

Com este livro queremos oferecer um instrumento 
para enriquecer a vida cotidiana com o acompanhamento 
da Mãe celeste. Ela indica, com sua presença e palavras, 
ações concretas para que nos sintamos próximos ao Para-
íso e para que colaboremos com ela na construção de um 
novo mundo de paz.

A posição da Santa Sé
A Santa Sé, na pessoa do secretário de Estado, 

o cardeal Tarcísio Bertone (autor de A última vidente de 
Fátima, editora Rai-Rizzoli, com prefácio de Bento XVI), 
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afirmou que “Tudo é remetido à Declaração de Zara, 
dos bispos da ex-Iugoslávia, de 10 de abril de 1991, 
que deixa a porta aberta a futuras investigações. A 
verificação deve, por isso, continuar em frente. [...] 
Nesse meio-tempo são permitidas as peregrinações 
particulares com um acompanhamento pastoral dos 
fiéis. [...] Finalmente, todos os peregrinos católicos 
podem dirigir-se a Medjugorje, lugar de culto maria-
no onde é possível se exprimir com todas as formas 
devocionais”.

As mensagens de 1o de março de 1984 e su-
cessivas são colhidas da fonte oficial do Santuário 
da Rainha da Paz de Medjugorje, Centro de Infor-
mações MIR Medjugorje, <www.medjugorje.hr>. As 
antecedentes e extraordinárias, do site Maria em Med-
jurgorje, <http://medjugorje.altervista.org> (onde são 
encontradas as do Grupo de Oração de Jelena Vasilj), 
e da Rádio Maria <www.radiomaria.it>.

Para comunicações, pode-se escrever a:
<p.carletti@tin.it>



Vocês não podem entender quão grande  
é sua pessoa no desígnio de Deus.

(25 de janeiro de 1987)
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1o de Janeiro
 r Mensagem

Caros filhos, hoje desejo convidá-los todos a 
viver, no ano novo, todas as mensagens que lhes dou. 
Queridos filhos, saibam que me demorei mais aqui 
para poder ensinar-lhes como mover seus passos no 
caminho da santidade; por isso, queridos filhos, orem 
sem descanso e vivam as mensagens que lhes dou 
porque faço isso com grande amor a Deus e a vocês. 
Agradeço por terem respondido ao meu chamado.

 r Palavra de Deus
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a 

irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria 
Madalena. Quando Jesus viu sua Mãe e perto dela o 
discípulo que amava, disse à sua Mãe: “Mulher, eis aí 
teu filho!”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí tua mãe”. 
E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua 
casa (João 19,25-27). 

Propósito
Recolho-me frequentemente em breves, mas 

intensas orações.
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2 de Janeiro
 r Mensagem

Filhos meus! Eu os amo! Amo-os com um amor 
sem limites, sem confins. Gostaria que compreendessem 
o meu amor e o amor de Deus. 

Eu sou a Mãe de vocês. Abro continuamente 
as mãos para vocês. Eu os amo. Amo em particular os 
meus filhos que estão imersos na doença, no sofrimen-
to e no pecado. Eu sou Mãe de todos.

 r Palavra de Deus
Como o Pai me ama, assim também eu vos 

amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus 
mandamentos, sereis constantes no meu amor, como 
também eu guardei os mandamentos de meu Pai e 
persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que 
a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 
completa (João 15,9-11). 

Propósito
Repito no decorrer da jornada estas palavras: 

“Deus me ama imensamente e toma a si o cuidado 
de mim”.
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3 de Janeiro
 r Mensagem

Eu vim chamar o mundo à conversão pela últi-
ma vez. Em seguida não aparecerei mais sobre a terra: 
estas são as minhas últimas aparições.

Meu filho Jesus sofre muito porque muitos 
homens não se convertem. Convertam-se. Reconci-
liem-se.

 r Palavra de Deus
Com efeito, de tal modo amou o mundo, que 

lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o 
Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mun-
do seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, 
mas quem não crê já está condenado, porque não crê 
no nome do Filho único de Deus (João 3,16-18). 

Propósito
Diante da Cruz, faço um aprofundado exame 

de consciência.
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4 de Janeiro
 r Mensagem

Queridos filhos! Convido-os a orar e a jejuar 
pela paz no mundo. Vocês se esqueceram de que com 
a oração e o jejum podem afastar também as guerras e 
até mesmo suspender as leis naturais. O jejum melhor 
é aquele a pão e água. Todos, exceto os doentes, devem 
jejuar. A esmola e as obras de caridade não podem 
substituir o jejum.

 r Palavra de Deus
Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é 

louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é 
a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível 
aos tesouros de ouro escondidos (Tobias 12,7-8).

Propósito
Ofereço as orações e uma pequena renúncia a 

alimento pela paz.
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5 de Janeiro
 r Mensagem

Queridos filhos, hoje desejo colocá-los todos 
sob o meu manto e protegê-los de todos os ataques 
satânicos. Hoje é o dia da paz, mas em todo o mundo 
existe muita falta de paz. Por isso os convido todos a 
construir comigo, pela oração, o novo mundo da paz. 
Eu não posso fazê-lo sem vocês, por isso os convido 
todos com o meu amor materno, o resto Deus o fará. 
Abram-se aos planos de Deus e aos seus projetos para 
poder colaborar com Ele para a paz e o bem e não 
esqueçam que a vida de vocês não é de vocês, mas um 
dom com o qual devem dar alegria aos outros e guiá-
-los à vida eterna. Queridos filhos, que a ternura do 
meu pequeno Jesus os acompanhe.

 r Palavra de Deus
Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o 

primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar 
já não existia. E vi descer do céu, de junto de Deus, 
a Cidade Santa, a nova Jerusalém, como uma esposa 
ornada para o esposo (Apocalipse 21,1-2). 

Propósito
Ofereço breves e frequentes orações pela paz no 

meu coração, na minha família e no mundo inteiro.
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6 de Janeiro
 r Mensagem

Queridos filhos, quero convidá-los a começar, 
desde hoje, a viver uma nova vida. Queridos filhos, 
quero que compreendam que Deus escolheu cada um 
no seu plano de salvação para a humanidade. Vocês 
não podem entender quão grande é a pessoa de vocês 
no desígnio de Deus. Por isso, queridos filhos, orem a 
fim de que no orar compreendam o que depois farão 
segundo o plano de Deus. Eu estou com vocês para 
que possam tudo realizar. Agradeço por terem respon-
dido ao meu chamado.

 r Palavra de Deus
Não temais, pequeno rebanho, porque foi do 

agrado de vosso Pai dar-vos o Reino. Vendei o que 
possuís e dai esmolas; fazei para vós bolsas que não se 
gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não 
chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois, onde esti-
ver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração 
(Lucas 12,32-34).

Propósito
No silêncio da oração pergunto ao Senhor o 

que quer que eu faça por Ele hoje.
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7 de Janeiro
 r Mensagem

Queridos filhos, também neste tempo difícil o 
amor de Deus me manda a vocês. Filhos meus, não te-
nham medo, eu estou com vocês. Com total confiança 
deem-me os seus corações para que eu possa ajudá-los 
a reconhecer os sinais destes tempos nos quais vocês vi-
vem. Eu os ajudarei a conhecer o amor do meu Filho. 
Eu, através de vocês, triunfarei. Agradeço-lhes!

 r Palavra de Deus
Dizia ainda ao povo: “Quando vedes levantar-

-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Aí vem chuva. 
E assim sucede. Quando vedes soprar o vento do Sul, 
dizeis: Haverá calor. E assim acontece. Hipócritas! 
Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra; 
como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presen-
te?” (Lucas 12,54-57). 

Propósito
Na intimidade da oração confio à Mãe santa os 

meus penares e os meus desejos.
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8 de Janeiro
 r Mensagem

Vim para dizer ao mundo: Deus existe! Deus é 
verdade! Só em Deus existe a felicidade e a plenitude 
da vida. Eu me apresentei aqui como Rainha da Paz 
para dizer a todos que a paz é necessária para a salva-
ção do mundo. Só em Deus se encontra a verdadeira 
alegria da qual deriva a verdadeira paz. Por isso peço 
a conversão.

 r Palavra de Deus
O Senhor, teu Deus, te circuncidará o coração 

e o de tua descendência para que ames o Senhor de 
todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que 
possas viver. O Senhor, teu Deus, fará cair todas essas 
maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que 
te perseguem com ódio. Tu, porém, voltarás a ouvir a 
voz do Senhor e porás em prática todas as ordem que 
hoje te prescrevo. O Senhor, teu Deus, te encherá de 
bens em todas as obras de tuas mãos, no fruto de tuas 
entranhas, no fruto de teus animais e nos produtos de 
teu solo (Deuteronômio 30,6-9). 

Propósito
Na oração peço ao Senhor o dom da alegria.
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9 de Janeiro
 r Mensagem

Todos os meus filhos que buscam a ajuda do 
Pai serão por Ele ouvidos porque Ele os ama tanto e 
os quer ver cheios de alegria. A única coisa que devem 
fazer para obter ajuda é rezar, dizer ao Pai tudo o que 
desejam. E o único modo para falar com Deus é exa-
tamente pela oração. Rezemos todos ao nosso querido 
Pai para que volte o seu olhar para aqueles que estão 
tristes, doentes e sozinhos. Convidem também eles a 
dedicar-se à oração, ao jejum e ao sacrifício. Eu, a Mãe, 
orarei por eles. Mas não se pode obter nada se também 
eles não buscam este contato com o Pai.

 r Palavra de Deus
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permane-

cer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem 
mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em 
mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão 
de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se 
permanecerdes em mim, e as minhas palavras perma-
necerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos 
será feito (João 15,5-7). 

Propósito
Rezo pelas pessoas que conheço que têm neces-

sidade de ajuda.



Medjugorje — Um ano com Maria

20

10 de Janeiro
 r Mensagem

Se querem ser felizes, tenham uma vida simples 
e humilde. Rezem muito e não se preocupem demasia-
do com seus problemas; deixem que sejam resolvidos 
por Deus e abandonem-se a Ele. 

Queridos filhos, também hoje os convido a 
abrir-se mais e mais a Deus a fim de que Ele possa agir 
através de vocês. Na medida em que vocês se abrirem, 
colherão os frutos. Desejo de novo convidá-los à oração. 
Agradeço por terem respondido ao meu chamado.

 r Palavra de Deus
Se Deus, portanto, veste assim a erva que 

hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, 
quanto mais a vós, homens de fé pequenina! Não 
vos inquieteis com o que haveis de comer ou be-
ber; e não andeis com vãs preocupações. Porque os 
homens do mundo é que se preocupam com todas 
essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais 
de tudo isso. Buscai antes o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por 
acréscimo (Lucas 12,28-31). 

Propósito
Confio conscientemente a Deus todos os meus 

problemas e repito: “Jesus misericordioso, eu confio 
em você”.


