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“Queridos filhos, hoje convido a todos vocês: 
rezem pelas minhas intenções. A paz esta em 
perigo, por isso, filhinhos, rezem e sejam 
portadores da paz e da esperança neste 
mundo sem paz, onde satanás  ataca e tenta 
de todas as formas. Filhinhos, sejam firmes na 
oração e corajosos na fé. Eu estou com vocês 
e intercedo diante de meu filho Jesus por 
todos vocês. Obrigada por terem atendido ao 
meu chamado.” 
 

www.medjugorje.org.br 
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