
 
 

Nossa Senhora Rainha da Paz 

24 de junho 

Desde 24 de junho de 1981, N. Senhora vem aparecendo diariamente em 
Mediugórie. Ela se apresenta como Rainha da Paz e faz ao mundo um último 
apelo à conversão, através de 6 videntes. São as mais longas e mais intensas 
aparições da história e N. Senhora diz que estas são as últimas.  

 
AMOR - "Desejo que vocês amem a todos com o meu amor, quer 
aos bons, quer aos maus. O amor aceita tudo o que é duro e 
amargo, por causa de Jesus que é amor". 

 

 
 

Mediugórie 
 
A história de Mediugórie, começa no século VII e aí se converteram ao 
Catolicismo, conservando-o corajosamente contra seitas e contra o domínio 
turco, entre os anos 1478 e 1878, ainda que sofrendo torturas e martírios. Os 
habitantes de Mediugórie são, para o mundo, um exemplo de viva fé. 
Mediugórie é um vilarejo situado em uma esplanada dominada por dois 
pedregosos montes, na região da Herzegóvina croata ( Mediugórie significa 
"entre colinas")  e o monte mais alto chama-se Krizevac' ou Montanha da Cruz 
(kriz = cruz) porque ali, em 1933, os paroquianos construíram uma grande Cruz 
para comemorar os 19 séculos da morte e ressurreição de Nosso Salvador, 
Jesus Cristo.  
 
 Mediugórie, quando se iniciaram as aparições,  tinha uma população de  
aproximadamente 400 famílias. Mediugórie, Biakovici, Miletina, Vionica e 
Surmanci são vilarejos pertencentes ao município de Citluk, tendo a Igreja de 
São Tiago, em Mediugórie,que foi inaugurada em 1969 e dirigida pelos padres 
franciscanos( paróquia pertence à Diocese de Mostar ).  As terras cultiváveis 



são poucas e muito secas, porém a mesa é sempre farta e o povo muito 
hospitaleiro.  A criação de vacas, cabras, galinhas, porcos e ovelhas e os 
pequenos cultivos suprem as necessidades das famílias.   
 
Nossa Senhora abençoou de modo particular os habitantes de Mediugórie que, 
no início, fizeram muitos sacrifícios para hospedar, gratuitamente, todos 
aqueles que vinham de longe e lá permaneciam por muitos dias. Para citar 
outro exemplo, um senhor de Mediugórie preparou, no dia da festa da 
Exaltação da Santa Cruz, uma grande quantidade de água, bebidas, uvas, 
melancias e melões. Ele dispôs tudo em frente à casa de Vicka. Assim, todos 
os peregrinos que passavam por ali puderam comer e beber. 
 

 
 
 

As  Aparições 
 
Na tarde do dia 24 de junho de 1981, às 17h40 (13h40, em Brasília)  uma 
Senhora envolta em luminosa nuvem usando reluzente vestido cinza, com um 
véu branco na cabeça apareceu e desde então têm transformado a vida de 
Mediugórie (Bósnia-Herzegócina) e também do mundo. Ela se apresenta como 
Rainha da Paz e faz ao mundo um último apelo à conversão, através de 6 
jovens: Jakov, Ivanka, Ivan, Marija , Mirjana  e Vicka . São as mais longas e 
mais intensas aparições da nossa história e Nossa Senhora diz que estas são 
as últimas. Na colina, nos arredores de  Mediugórie, a aparição repetiu-se nos 
dias seguintes e a Senhora disse chamar-se Rainha da Paz. Desde o início, 
Nossa Senhora tem pedido, uma fé firme, conversão a Deus e paz entre os 
homens, que deverão ser alcançadas através da oração, do jejum, da 
confissão, da leitura da Bíblia e da prática do mandamento maior - o amor.  
 
Ivanka na época com 15 anos murmurou:  Gospa (Nossa Senhora - em croata).  
A seis jovens Nossa Senhora está confiando mensagens a serem transmitidas 
ao mundo inteiro e também 10 segredos que deverão ser revelados no tempo 
oportuno e que se referem a advertências e punições à humanidade, por causa 
de seus pecados. A presença de Nossa Senhora naquela vila tornou-se, para 



muitos, luz e anúncio de esperança e de proteção. Eis aí o único remédio 
capaz de salvar o homem deste final do século XX, prisioneiro de 
preocupações e medos gerados por uma civilização materialista. . A reação do 
regime comunista da época foi imediata. Procurou, por todos os meios, sufocar 
qualquer manifestação religiosa, perseguindo os videntes e aqueles que os 
apoiavam. Mesmo usando os mais duros métodos, não conseguiu apagar nem 
diminuir o entusiasmo daquela gente. Não demorou muito e a notícia das 
aparições chegou a todas as partes do mundo, começando, assim, as 
primeiras peregrinações. A cada dia aumentava o número de fiéis e de 
seguidores de diferentes religiões que vinham de todos os lugares. Também 
Bispos e Cardeais, um grande número de religiosos, teólogos e cientistas, 
pessoas de todas as culturas e condições, deixaram-se contagiar pela 
mensagem da Paz, abriram o seu coração a Deus e encontraram ali uma fé 
viva, não raramente a conversão e, freqüentemente, uma cura física. No início, 
as pessoas iam movidas pela curiosidade; agora, tocadas pelo espírito de 
oração e de conversão que encontram em Mediugórie. Todos se sentem 
"chamados" a ir e, quando voltam para suas casas, levam Mediugórie consigo, 
falam e divulgam os pedidos de Maria. Os videntes dizem ser Nossa Senhora 
quem chama as pessoas. Nada acontece por acaso, tudo faz parte do plano da 
Graça.Todo homem, qualquer que seja sua religião ou raça, é filho amado de 
Deus e todos são chamados à salvação. 
 

 
Santuário 

 
 
Fonte: http://capelansapiedade.vilabol.uol.com.br/rainhadapaz.htm  
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