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Nesta edição:

Nº 13 / 2012

Neste número, continuamos nossa peregrinação com Maria pelo mundo, em suas Aparições. 

Como Mãe Universal que é, percorre nosso planeta chamando seus filhos amados à redenção 

e à oração misericordiosa.

Entre as manifestações de Maria, incluímos nesta edição, as históricas aparições de Nossa  

Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e a Rainha da Paz, que apareceu pela primeira 

vez num tempo de guerra, na Bósnia. Ainda vivemos num planeta que carece cada vez mais de 

paz. A oração de fé e amor que um grupo possa realizar gera um campo vibratório de paz que 

pode ser irradiado a todo o planeta. 

Leia mais sobre isto no artigo “Um grupo que ora”.

Publicamos também uma recente mensagem de Maria que nos indica algumas causas pelas 

quais devemos orar.

Fraternalmente,

Rede Fraternidade de Oração
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Manifestações das 
Aparições De Maria 
e Sua Tarefa Universal 

Para ser apresentado em um Encontro de  
Oração a ser realizado na França, em outubro 
de 2010,  foi pedido que estudássemos a  
história de Bernadette, a vidente de Lourdes,  
a quem Maria apareceu. E assim foi. Aos  
poucos, à medida que o estudo avançava,  
e principalmente depois, ao visitarmos a  
pequena cidade de Lourdes, pudemos  
compreender com o coração, um tanto do que 
tínhamos a aprender com Bernadette.  
Tentaremos compartilhar isto com o leitor, 
através da seguinte história:
Em 11 de Fevereiro de 1858, Bernadette  
Soubirous foi até as proximidades  da gruta 
de Massabielle, acompanhada da irmã,  
Toinette e de Jeanne Abadie, recolher um 
pouco de lenha, a fim de vendê-la para poder 
comprar pão, pois sua família vivia em   

pobreza extrema. Subitamente, ela ouviu o som de duas rajadas de vento, mas 
notou que as árvores e os arbustos não se mexiam. Bernadette viu então uma luz 
que provinha da gruta onde se apresentou uma jovem  vestida de branco, com uma 
faixa azul na cintura. Nas mãos, postas em oração, trazia um rosário e também  
rosas de ouro nos pés. 
Ao voltarem para casa, Bernadette tentou manter isso em segredo, mas Toinette 
contou para a mãe. Ela e sua irmã receberam castigo corporal pela história, que foi 
considerada mentirosa. Três dias depois, Bernadete voltou à gruta com as outras 
duas meninas. Ela levava consigo água benta,  para utilizar na Aparição, a fim  
testá-la e saber se não “era maligna”. Assim o fez, aspergiu água benta sobre a 
Senhora, que apenas inclinou a cabeça e sorriu, ao receber os respingos da água. 
A Virgem então ensinou  Bernadette a fazer um sinal da cruz sobre si mesma, um 
sinal da cruz bem grande.  
Pediu-lhe que voltasse à gruta em 18 de fevereiro, e que assim o fizesse durante um 
período de duas semanas e disse-lhe: “Eu prometo fazer você feliz não neste  
mundo, mas no próximo”.

A VIRGEM DE LOURDES
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As notícias sobre as Aparições se espalharam, Bernadette foi proibida pelos pais 
de voltar à gruta, e também pelas autoridades, que a perseguiam. Mas ela foi assim 
mesmo, obedecendo apenas a Virgem. No dia 24 de fevereiro, a Aparição pediu  
oração e penitência pela conversão dos pecadores. No dia seguinte, a Aparição  
convidou Bernadette a cavar o chão e a beber, na terra, uma água ainda inexistente, 
e uma nascente surgiu. Como a notícia se espalhou, essa água, considerada santa, 
foi buscada por doentes portadores de diversas enfermidades, e muitas curas  
milagrosas foram noticiadas. Em 1860, sete dessas curas foram oficialmente  
confirmadas, como desprovidas de qualquer explicação médica.  O governo vedou a 
Gruta e emitiu sanções mais duras para alguém que tentasse chegar perto da área, 
fora dos limites. Ainda assim, Bernadette conseguia visitar a gruta à noite, e em  
25 de março, a Senhora disse: “Eu sou a Imaculada Concepção”.
No domingo de Páscoa, em 7 de abril, um médico examinou Bernadette, pois ele  
observara que suas mãos seguravam uma vela acesa durante a Aparição;  mesmo  
assim não possuíam qualquer queimadura. Em 16 de julho, Bernadette foi pela 
última vez à Gruta e relatou: “Eu nunca a tinha visto tão bonita antes”. Em 18 de 
janeiro de 1860, o bispo local declarou que: “A Virgem Maria aparecera de fato a 
Bernadette Soubirous”.
Em 18 de janeiro de 1862, o  
bispo de Tarbes, fez uma  
declaração solene e definitiva:  
“... as Aparições são sobrenaturais 
e divinas, e por consequência,  
o que Bernadette viu foi a  
Santíssima Virgem Maria.  
Nossas convicções são baseadas 
no depoimento de Bernadette, 
mas, sobretudo, sobre as coisas 
que têm acontecido, coisas que 
não podem ser outra coisa senão 
uma intervenção divina”.
Estes eventos estabeleceram o 
culto mariano de Lourdes, que, 
juntamente com Fátima, é um dos 
santuários mais frequentados  
no mundo, para o qual viajam  
anualmente de 4 a 6 milhões  
de peregrinos.
A gruta de Lourdes nunca mais 
parou de verter sua água santificada 
por Maria e Bernadette Soubirous 
foi canonizada como santa. Seu 
corpo permanece intacto até hoje.
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Em 1916, em Fátima, Portugal, um Anjo  apareceu  para três crianças do campo:  
Jacinta, 7 anos, Francisco, 9 anos e Lucia, 10 anos. Na sua primeira Aparição  
ensina-lhes uma oração:  Meu Deus, eu creio, adoro, espero e Vos amo. Peço-Vos 
perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 
Na segunda Aparição afirma a necessidade de estarem sempre em oração,  
e a fazerem penitência, e na terceira oferta-lhes a comunhão.
Este Anjo teria ensinado aos pastorinhos duas orações, conhecidas por Orações 
do Anjo, que entraram na piedade popular e são utilizadas sobretudo na adoração 
eucarística.
Depois desses encontros com o Anjo, em 1917, por volta do meio dia, depois de rezarem 
o terço, as crianças teriam visto uma luz brilhante; julgando ser um relâmpago, de-
cidiram ir-se embora, mas, logo depois, outro clarão teria iluminado o espaço. Nessa 
altura, teriam visto, em cima de uma pequena árvore, uma azinheira (onde agora se 
encontra a Capelinha das Aparições), uma “Senhora mais brilhante que o sol”.
Segundo os testemunhos recolhidos na época, a Senhora disse às três crianças 
que era necessário rezar muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem 
ao mesmo sítio no dia 13 dos próximos cinco meses. As três crianças assistiram a 
outras Aparições no mesmo local em 13 de junho, 13 de julho e 13 de setembro. Em 
agosto, a Aparição ocorreu no dia 19, no sítio dos Valinhos, a uns 500 metros do 
lugar de Aljustrel, porque as crianças tinham sido presas e levadas para Vila Nova 
de Ourém,  no dia 13 de agosto.
A Senhora apareceu por seis meses seguidos, falando sempre sobre a necessidade 
de redenção para a humanidade. Pediu a construção de uma capela. Em todas as 
Aparições deixava mensagens: convocava os homens a orar e a praticar atos de 
caridade; dizia que a humanidade havia se afastado de Deus e pedia a oração diária 
para que a paz do mundo fosse alcançada. Pedia que a chama da fé se mantivesse 
acesa. Em uma das Aparições a Senhora abriu as mãos e delas saíram feixes de luz 

A SENHORA DE FÁTIMA
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muito intensa, cujo reflexo envolveu as crianças, penetrou-lhes no peito e  
atingiu-lhes o mais íntimo da alma. Conta Lúcia: essa luz fez “ver a nós mesmos  
em Deus, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos”.

Um milagre inesquecível aconteceu quando, após uma chuva muito forte,  
subitamente surgiu uma luz impressionante - mais uma de suas Aparições  
- e todas as roupas dos que estavam presentes secaram imediatamente.
Em  13 de outubro, estando presentes na Cova da Iria cerca de 50 mil pessoas, Nossa 
Senhora disse às crianças: “Eu sou a Senhora do Rosário” e pediu que fizessem ali 
uma capela em sua honra. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado 
milagre do sol, prometido às três crianças em julho e setembro. Segundo os  
testemunhos recolhidos na época, o sol, assemelhando-se a um disco de prata 
fosca, podia fitar-se sem dificuldade e girava sobre si mesmo como uma roda de 
fogo, parecendo precipitar-se na Terra. Tal fenomeno foi testemunhado por muitas 
pessoas, até mesmo as que estavam distantes do lugar da Aparição.
Posteriormente, quando Lúcia já era religiosa, Nossa Senhora apareceu-lhe  
novamente, pedindo a devoção dos cinco primeiros sábados (rezar o terço, meditar 
nos mistérios do Rosário, confessar-se e receber a Sagrada Comunhão, em  
reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria)  
e a Consagração da Rússia ao mesmo Imaculado Coração.

A “Capelinha das Aparições” em Fátima, que marca o 
local  onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos.
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Em novembro de 2011, estivemos em outro  
centro mariano que atrai peregrinos do  
mundo todo: Medjugorje, onde Maria  se  
manifesta como a Rainha da Paz, há 30 anos.
Lá encontramos outra cidade do mundo cuja 
vida acontece em torno de Maria. Ela é o centro  
e motivo de tudo que ali existe e vive. Como 
Lourdes e Fátima, Medjugorje é uma  cidade 
mariana. Essa energia presente transcende a 
questão do comércio local, da cultura local.  
Maria é o assunto, a razão de ser ali. Para  
comprovar isso, basta que a gente adquira um 
cajado e se anime a escalar, junto com outros 
peregrinos,  uma das íngremes montanhas que 
se tornaram sagradas com suas Aparições, a 
Montanha das Aparições. E nem o fato de serem 
inteiramente encravadas por íngremes pedras 

que mais parecem lâminas brancas representa impedimento para a fé que move os 
peregrinos, de todas as raças e idades, com ou sem limitações físicas. 
Vejamos como tudo começou.
Na época em que a Iugoslávia estava sob o regime comunista, o Estado era  
radicalmente ateu, a prática das religiões era tolerada sob uma condição: a fé era 
livre, desde que praticada de maneira privada (não podiam existir, neste período, 
manifestações religiosas em público). Foi nesse cenário, em 24 de junho de 1981, 
que teria ocorrido a primeira Aparição da Virgem, em Medjugorje,  pequena região 
da Bósnia Herzegovina, composta por cinco vilas.
Duas crianças de origem croata da vila de Medjugorje, Mirjana Dragicevic e Ivanka 
Ivankovic relataram ter visto uma Aparição da Virgem Maria. No dia seguinte, outras 
quatro crianças: Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka Ivankovic e Ivan Dragicevic,  
também relataram ter visto a presença da Santíssima Virgem. 
Maria veio então, trazendo consigo pedidos de paz, perdão e reconciliação. E  
quando os videntes perguntaram a Nossa Senhora o porquê dela ter escolhido esta 
região dos Balcãs para aparecer, a Rainha da Paz, respondeu: “Porque são firmes 
na fé, fiéis a Deus e porque rezam”.
De fato, nenhuma repressão foi suficiente para conter os acontecimentos de  
Medjugorje. Os padres, as crianças videntes e os fiéis não se intimidavam diante 
das forças militares. Pelo contrário, estavam inundados de uma fé firme, de uma 
esperança inabalável, que provinha das mensagens da Gospa, nome com que os 
habitantes locais chamam a Maria, Mãe de Jesus. 

A RAINHA DA PAZ

6



Eis que o regime comunista caiu, e mesmo estando num território em meio à  
guerra pela independência entre sérvios e croatas, Medjugorje permaneceu livre de 
qualquer ataque. É interessante ressaltar que no tempo da guerra, tudo ao redor de 
Medjugorje foi bombardeado e destruído. Apenas uma bomba caiu em Medjugorje 
e, mesmo assim, essa bomba não detonou.
Nos anos seguintes, os seis videntes continuaram a relatar as Aparições da Virgem 
Maria diariamente, e, nessa medida,  Medjugorje ia se tornando famosa como local 
de peregrinação. E, de acordo com informações que obtivemos no local, desde  
então, Nossa Senhora de Medjugorje vem aparecendo diariamente para três das 
seis crianças, hoje adultos.
As mensagens que Nossa Senhora em Medjugorje dirige a todos os fiéis,  
encorajam-nos a ter fé, a perseverar na oração, a se reconciliarem entre si e com 
Deus, a fazerem penitência, a lerem e meditarem a Palavra de Deus, enfim, a se 
converterem, neste tempo de graça. São mensagens simples, como os conselhos 
dados por nossas mães e que devem ser colocadas em prática, pois é Ela mesma 
quem  pede: ”Vivam as minhas mensagens!”.
Dessas mensagens, os principais pedidos de Nossa Senhora podem ser  
apresentados da seguinte forma:

• Orar  diáriamente os mistérios do  Rosário 
• Jejum em certos dias, com a adoção da Eucaristia em suas vidas
• Adoração ao Santíssimo Sacramento
• Leitura da Bíblia 

Apesar de não ter sido oficialmente autenticada pela Igreja Católica, Nossa Senhora 
de Medjugorje é uma das Aparições da Virgem Maria mais famosas do século XX. 
Estima-se que dois milhões de pessoas viajem anualmente à vila de Međugorje, em 
busca do conforto espiritual e das graças de Nossa Senhora Rainha da Paz.
Beleza simples e sem ostentação, paz, harmonia e serena devoção constituem uma 
atmosfera que se percebe facilmente, ao comungar com a energia presente em 
Medjugorje. 
A poderosa via da oração, porém, pode ali nos levar a penetrar aspectos mais  
profundos de um mundo interior regido pela  Rainha da Paz.
Nossos Encontros na Europa, que vem acontecendo anualmente desde 2008,  bus-
caram honrar essa trajetória de Maria e elevar as consciências, como Ela sempre 
pediu e ainda pede: que nos unamos ao Seu coração Imaculado e ao Sagrado Co-
ração de Seu Filho, para fazer face a este momento planetário, na Luz, no Amor e 
na Paz interior; por que Tu és o Coração Sagrado para nossas vidas, Tu nos dás Tua 
Imaculada Paz, Senhor.
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Um grupo que ora

A oração é um instrumento que nos aproxima de Deus.
Orar é abrir-se para esse encontro, é permitir que Deus participe de nossa vida. 
Esta participação não traz somente benefícios próprios, mas também amplia seus 
efeitos a todo o planeta.
Um grupo que se reúne para orar com amor e fidelidade gera um campo vibratório 
de paz que pode ser irradiado até as regiões mais carentes dessa energia.
Um grupo que ora com dedicação, colabora para que energias sublimes atuem  
nestes tempos de hoje, onde predominam o conflito e a desesperança. 
Um grupo que ora está também servindo, curando, aprendendo.

Vivemos na Terra momentos caóticos e conflitantes, com urgente necessidade de 
paz, sendo assim, entendemos que um grupo de seres que se abre a servir através 
da oração, deve encontrar-se pelo menos uma vez por semana para orar. Esses  
momentos de harmonia e devoção, criam verdadeiros feixes de luz que se irradia.
A oração em voz alta, pronunciada de maneira firme, concentrada e em comunhão 
com Deus, cria um campo magnético que gera luz. Por isso se diz que a oração em 
voz alta é o próprio verbo criador. 
Os pensamentos e sentimentos tendem a divagar e essa forma de orar colabora 
também para que haja maior concentração, nesse momento, no templo interior de 
cada ser.
Um ambiente onde a harmonia esteja presente pode facilitar o desenvolvimento 
da oração. Portanto, sugere-se o preparo prévio do local onde o grupo se reúne. É  
importante também que cada orante se prepare internamente para esse momento 
sagrado, como quem se prepara para o encontro com um Ser muito amado. 
A oração pode ser feita utilizando orações formais, frases, afirmações ou mesmo 
expressões surgidas espontaneamente no coração, durante esse ato de devoção. 
Além disso, o grupo, quando em verdadeira sintonia, pode perceber, em momentos 
de  silêncio, uma forma real de encontro com Deus.
Nas revistas Sinais de Oração números 2 e 9 e nos livretos Sempre Orando 1, 2 e 3, 
encontram-se diversas orações.
A criação de novos grupos de oração deveria ser constante e os grupos de oração 
já existentes, deveriam manter suas portas abertas, pois quanto mais orantes, mais 
orações, quanto mais orações, mais luz e paz para o planeta.

A oração nos dá coragem para ir em frente portando a tocha que antecede o novo 
amanhecer da Terra. Faz-nos ver que nos aproximarmos dos céus é, sobretudo, 

aproximar esse amanhecer dos nossos semelhantes. 
Trigueirinho

Praticando a oração

8



Mensagem 
de Maria

Rezem todos os dias com a voz amorosa 
do coração e assim, queridos filhos,  
estarão respondendo ao chamado de Deus.
Rezem com amor e devoção, porque assim, filhos Meus, os Céus Misericordiosos 
poderão salvar muitas almas que sofrem e vivem imersas na dor da vida e do coração.
Rezem pela conversão e pelo perdão total do mundo, para que Deus Altíssimo os 
escute e saiba que vocês querem, como humanidade, estar em Sua Graça Celestial.
Queridos filhos, rezem por amor a todas as pequenas crianças que, desamparadas, 
precisam da força de todas as orações para dirigir de novo os olhos em direção ao 
Deus Criador, Deus de amor e verdade.
Rezem por todas as causas que, dia a dia, são injustas para com os Céus e que  
comprometem o livre caminhar dos corações.
Rezem pela paz, para que os anjos do Senhor socorram todas as almas que,  
perdidas, devem ter a esperança de entrar no Reino dos Céus.
Rezem pelo planeta e por todos os pequeninos reinos, os quais pertencem  
ao Deus Criador e que são ultrajados pelas mãos da humanidade.
Rezem pela vinda do Espírito Santo, para que, através do coração de Deus, este 
bendito Espírito mude e transforme a consciência de todas as almas, para a glória  
e o bem de Deus.
Rezem pela presença da Divina Misericórdia, necessária e urgente para a vida 
de muitos filhos que, passo a passo, distanciam-se do amor de Deus. As próprias 
decisões na vida desviam as almas e o inimigo aprisiona-os como num cárcere da 
eternidade.
Rezem pela chegada imediata de Cristo à Terra e à humanidade, para que se  
cumpra a Vontade do Pai. Assim seus corações preparam-se para quando o  
Filho de Deus voltar entre as nuvens.
Rezem pela conversão dos que há tanto tempo ofendem a Deus e pelos que não 
oram ao Meu Imaculado Coração.
Por tantas orações e ofertas por parte de Meus filhos, os que me escutam,  
Eu estarei eternamente agradecida.
Grata por responderem ao Meu chamado. A Luz de Deus esteja sobre todos  
os corações.

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade.

Quarta-feira, 
23 Maio, 2012
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