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NOSSA ABENÇOADA MÃE FALA AO MUNDO 

 
Compilado a partir da mensagem de nossa senhora, rainha da paz, em 

Medjugorje de 1981 a 1987. Mensagens mensais ainda estão sendo 

recebidas em os 25th de cada mês. Você pode ler todas as mensagens em 

http://medjugorje.hr/en/ 

 

 

 

Jack Sacco de Birmingham, Alabama, e o autor e compositor da 

fita "Além dos campos ", deu a seguinte conversa a um grupo dos peregrinos em 

Medjugorje, Jugoslávia dezembro em 10, 1987.  O ' Talk ' é na verdade o 

Mensagens dada pela mãe abençoada a partir de 1981 que foram entregues ao 

mundo no dia 25 de cada mês. Quando Unidos, eles fazem uma declaração notável 

e apelo de nossa mãe abençoada a todos os de Deus Crianças. Seu coração será 

movido como você lê e muitas perguntas sobre o que está acontecendo no mundo, 

e sua própria vida vai se tornar cristalina. Cada palavra, frase e parágrafo que você 

vai ler, são os mensagens reais Unidas. Por favor, leia e faça cópias deste e passar 

para os outros. 

 

Eu sou a rainha da paz. Vim dizer ao mundo que Deus existe. Ele é a 

plenitude da vida. E para desfrutar da plenitude e obter a paz, você deve 

retornar a Deus. Então, ser convertido enquanto ainda há tempo. 

 

As únicas palavras que desejo dizer são: reconciliação, conversão, oração e 

jejum. 

 

Queridos filhos, vocês devem se reconciliarem com Deus e entre vocês. Para 

fazer isso você deve acreditar, orar, jejuar e confessar seus pecados. Venerar o 

sagrado coração de Jesus. Faça expiação pelas feridas infligidas ao coração de 

meu filho. Esse coração foi ofendido por todos os tipos de pecados. Meu 

amado, eu sou sua mãe e eu vim à terra para ensiná-lo a escutar fora do amor 

e como orar fora do amor. Abram os vossos corações a Deus como flores na 

primavera, ansiando pelo sol. Eu sou sua mãe e eu sempre quero que você 

esteja mais perto do pai. Então ele sempre dará presentes abundantes ao seu 

coração. E assim, eu estou chamando você para a reconciliação com Deus. 

Diga a Deus que você o ama. 

 

Queridos filhos, com amor, vocês alcançarão tudo. Até o que você acha que é 

impossível. Você tem uma cruz grande e pesada, mas não tenha medo de 

carregá-lo. Através da Cruz, Deus é glorificado em cada homem. A Rússia 

virá para glorificar o nome de Deus. O Ocidente avançou a civilização que 
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evoluiu de Deus. Eles agem como se eles criaram tudo e Assim Esqueceram-se 

de Deus. Confissões mensais irão curar a Igreja Ocidental. Seções inteiras da 

Igreja poderiam ser curadas se os crentes fossem confessar uma vez por mês. 

 

A tua mãe ama-vos a todos. E a qualquer momento quando for difícil para 

você, não tenha medo. Eu te amo mesmo quando você está muito longe de 

mim e meu filho. Peço-vos que não permitam que o meu coração chore 

lágrimas de sangue por causa das almas que estão a ser perdidas no pecado. 

Prometa aos meus queridos filhos que não ofende Jesus e que não o insultará 

nem a Cruz. Meu filho amado, por favor perdoe estes numerosos pecados 

sérios que com a humanidade ofende você. 

 

Ó meus queridos filhos na terra, digam ao mundo para não esperar mais, ele 

precisa se converter. Quando Deus Vem Ele não vai estar brincando. Eu lhe 

digo que você deve levar minhas mensagens a sério. Muitas pessoas 

começaram a sua conversão, mas não todos. Converta antes que seja tarde 

demais, enquanto ainda há tempo. Não espere pelo sinal. Sim, vou deixar um 

sinal na colina. Será um sinal de prova para aqueles que não acreditam que 

estou aqui. Será muito bonito e indestrutível e permanente. Será a fonte de 

muitas conversões, e curas e milagres. Mas não espere pelo sinal. O sinal virá 

tarde demais para aqueles que não acreditam. A única palavra que quero 

dizer é a conversão. Não peço nada, mas a conversão de todo o mundo. 

Sofrerei por vocês, mas vocês devem converter-se.  

 

Imploro ao meu filho que não o castigue. Você não entende o que os planos de 

Deus são e você não sabe o que Deus enviará e causará para acontecer. Não 

peço nada além de conversão. É o que eu quero. Isso é tudo que eu quero 

dizer. Desista de tudo. Não seja tão preocupado com as coisas materiais do 

mundo. No material você perde tudo o que Deus quer lhe dar. Convido-vos, 

meus queridos filhos, a rezar pelos dons do Espírito Santo que precisam 

agora. 

 

Meu querido Crianças abandonai-vos a mim para que vos possa deixar Santo. 

Quando você está em dificuldade ou precisar de alguma coisa venha a mim. 

Consagram-vos ao imaculado coração. Abandonem-se completamente e eu 

vou protegê-los. Rezarei ao Espírito Santo e você também deve rezar. Em 

oração, conhecerá a maior alegria e a saída de todas as situações que não têm 

saída. Não se preocupe. Que a paz rereúna os vossos corações. Os problemas 

vêm apenas de Satanás. Ele está tentando transformá-lo fora do curso. 

Aqueles que se deram a Deus serão os objetos de seus ataques. 
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Satanás está tentando destruir a igreja. Ele se apresentou diante do trono de 

Deus e pediu permissão para colocar a igreja em julgamento durante um 

período de um século. Deus permitiu que Satanás tentasse a igreja por um 

século. Este século está os poderes do diabo. Mas quando estes segredos são 

realizados, que são confiados aos visionários aqui em Medjugorje, seu poder 

será destruído. 

 

Ele já começou a perder o seu poder e tornou-se agressivo. Ele destrói 

casamentos e cria divisões entre sacerdotes and provoca obsessões e 

assassinatos. Vocês devem se proteger dessas coisas por jejum e oração. 

Especialmente pela oração comunitária. Transportar objetos abençoados com 

você. Mantenha-os em suas casas. Volte para o costume de usar a água benta. 

 

Queridos filhos, peço-vos que ouçam e vivam a chamada das vossas mães. 

Estou a chamá-lo por causa do meu amor para que eu possa ajudá-lo. Então 

Peço-lhe que coloque objetos mais abençoados em suas casas e para 

transportar objetos abençoados em si mesmo. Que tudo seja abençoado, para 

que Satanás te tente menos porque estás armado contra ele. Peço a todos os 

meus filhos que rezem o Rosário. 

 

Satanás assiste a cada indivíduo. Ele particularmente quer trazer confusão 

para cada um de vocês. Mas eu estou chamando você para orar contra 

Satanás de uma maneira especial. Satanás quer lutar mais, agora quando você 

está ciente de sua atividade. Meus queridos filhos, vestir-se em roupas de 

armadura contra Satanás. Com os rosários em suas mãos, você conquistará. 

 

Reze, reze, sempre. Novamente Convido-vos à oração do coração. Se rezares 

do coração, queridos filhos, os corações gelados dos teus irmãos serão 

derretidos. E cada barreira desaparecerá. 

 

Conversão será facilmente alcançado por aqueles que querem. Ajudar os 

outros a serem convertidos. Especialmente aqueles que estão vindo para 

Medjugorje. 

 

Queridos filhos, Meu queridos filhos, não permitam que Satanás Reine em seu 

coração. Não seja uma imagem de Satanás. Sê a minha imagem. Deus deu a 

todos um livre-vontade e é até você decidir. Satanás está trabalhando ainda 

mais violentamente para tirar essa alegria de cada um de vocês. Através da 

oração você pode totalmente desarmá-lo e garantir a sua felicidade. Desejo 

que sejam as reflexões de Jesus, que ilumina um mundo infiel que caminha na 
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escuridão. Testemunha da luz. Não sois chamados à escuridão meus queridos 

filhos, sois chamados à luz. Então viver a luz em suas vidas. 

 

Meus queridos, devem rezar mais. Eu, sua mãe disse que você reza muito 

pouco. Ore pela conversão dos pecadores, porque o mundo está em grande 

pecado. Reze o Rosário todas as noites. Leia a Bíblia todos os dias em sua 

casa. Deixe-o estar em um lugar visível lá, assim que incentivá-lo-á sempre ler 

e pray. Meditar especialmente sobre o sexto capítulo de São Mateus, versus 24 

a 34. 

 

 

Eles falam de abandono total a Deus. Quando você reza queridos filhos, você 

se torna mais bonito. Você se torna como flores que depois da neve, mostrar a 

sua beleza e cujas cores se tornam indescritível. E tão queridos, rezai e Abram 

os vossos eus interiores ao senhor. para que ele possa fazer de você uma flor 

harmoniosa e bonita para o céu. 

 

Alguns cristãos não são mais crentes. Porque eles não rezam. E a fé não pode 

viver sem oração. Reze para o Credo dos Apóstolos. Fale com Deus 

simplesmente como uma criança. Diga-lhe o que você precisa e desejo e falar 

com ele sobre as situações em seu dia. Então reze de seus corações. Ore o 

Credo diariamente para combater o ateísmo do mundo. A missa é a maior 

oração de Deus. E nunca compreenderão a sua grandeza. E é por isso que 

você deve ser perfeito e humilde na missa e por que você deve se preparar 

para isso. Adore continuamente o Santíssimo Sacramento. Estou sempre 

presente quando os fiéis estão em adoração. Graças especiais são então 

recebidos. Uma flor não pode crescer sem água. Nem você pode crescer sem as 

bênçãos de Deus.  

 

Você deve orar por bênçãos do dia a dia para que você possa crescer 

normalmente e realizar suas atividades com Deus. E reze para que as bênçãos 

de Deus protejam todos vocês de todo o mal que é ameaçador. 

 

Estou te chamando para a oração do coração. Deixe a oração, meus queridos 

ser a sua comida diária. De uma forma especial agora, quando seu trabalho 

esgota você e você não pode orar a partir do coração, pray, e então você vai 

superar todos os cansaço. A oração será a sua felicidade e o seu descanso. 

Reze para que o Espírito Santo desça sobre você. Quando você tem o Espírito 

Santo, você tem tudo.  
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Meus queridos, queridos filhos. O mundo esqueceu o valor da oração e do 

jejum. Com a oração e o jejum, as guerras seriam Parou e leis naturais 

suspensas. A melhor forma de jejum está no pão e na água. Se você não é 

capaz de jejuar no pão e Água Então você pode desistir de outras coisas. Seria 

muito bom desistir da televisão, porque desperdiça o seu tempo. E depois de 

assistir os programas, você está distraído e incapaz de orar. Você pode 

renunciar a álcool, cigarros e outros prazeres. Você sabe o que deve fazer. Só 

os gravemente enfermos estão livres do jejum. O jejum não pode ser 

substituído por orações e esmola, exceto por aqueles que estão muito doentes. 

Reze e jejue em nome dos enfermos. É fácil para Deus curar a Doente Mas 

não é fácil para os homens. Ouça o que eu digo. Com a oração e o jejum, você 

pode parar guerras e suspender leis naturais. Pensem nisso, meus filhos. Pense 

nisso. 

 

Peço-lhe que comece a jejuar do seu coração. Há muitas pessoas que jejuam, 

mas só porque todos os outros estão em jejum. Tornou-se um costume que 

ninguém quer parar. Meus queridos filhos. Jejue e reze com seu coração. E 

sempre rezar antes e depois do seu trabalho. Se você fizer isso, Deus 

abençoará você e seu trabalho. Você costuma trabalhar muito e rezar muito 

pouco. Sê humilde. Sejam humildes, meus filhos. Viver em humildade. 

 

Vocês estão prontos para se colocarem nas mãos de Satanás. Porque você não 

está refletindo sobre suas ações. Convido cada um de vós a decidires-te 

conscientemente a ser para Deus e contra Satanás. Eu sou sua mãe e eu, 

portanto, quero levá-los todos para a santidade perfeita. Quero que todos 

vocês sejam felizes aqui na terra e que todos vocês estejam comigo no céu. 

Estes são meus queridos, queridos filhos, meu desejo e minha missão aqui.  

 

Em sua vida, meus queridos, vocês experimentaram luz e escuridão. Deus dá a 

cada pessoa o conhecimento do bem e do mal. Estou te chamando para a luz, 

que você tem que carregar para todas as pessoas que estão na escuridão. De 

dia para dia, as pessoas que estão na escuridão vêm sobre o seu caminho. 

Dêem-lhes queridos filhos, a luz. 
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