VIDENTE VICKA AFIRMA QUE OS SEGREDOS ESTÃO
PRÓXIMOS E ENVOLVERÃO A IGREJA E O MUNDO.

Vidente Vicka afirma que os segredos estão próximos e envolverão a Igreja e o mundo.

Algumas informações antes da apresentação do texto:

Sobre Medjugorje e o início das aparições
Medjugorje (Medjugorie, que significa "no meio dos montes") é uma pequena região na Bósnia e
Herzegovina, composta por cinco vilas (Meñugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina e Šurmanci), onde estão a
ocorrer as mais recentes aparições da Santíssima Virgem Maria, que se apresenta como Rainha da Paz.
Estas aparições tiveram início em 24 de Junho de 1981, tendo tido, nos primeiros meses, uma frequência
diária, e posteriormente passado a aparições mensais.
Na época em que a Iugoslávia estava sob o regime comunista, o Estado era radicalmente ateu e 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, 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, ela, 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. E, como
“tudo é possível àquele que crê”, 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, e só uma bomba caiu em Medjugorje, a qual não detonou.
As mensagens que Nossa Senhora dirige a todos os fiéis encorajam-nos a ter fé, 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 que nos pede: "Vivam as minhas
mensagens!". Os principais pedidos de Nossa Senhora são: a oração diária do Rosário; a confissão
mensal; a participação frequente na Santa Missa e na adoração ao Santíssimo Sacramento; o jejum às
quartas e sextas-feiras, e a leitura da Bíblia (lectio divina).
Jamais, em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto
tempo, e diariamente, como em Medjugorje. A aparição, ali, é algo singular. O Seu plano, é de Deus, e é
urgente: Eu venho chamar, pela última vez, o mundo à conversão. Depois desta vez, não mais
aparecerei na terra. A Santíssima Virgem diz que este é um tempo especial para a humanidade, em que
são concedidas muitas graças e o Céu convida o mundo à salvação. Depois, virá um segundo período,
tempo de dura purificação da humanidade e, por último, o terceiro, quando será a manifestação de Deus.

Estátua de Nossa Senhora Rainha da Paz no local da sua primeira aparição.
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O texto abaixo: “VIDENTE VICKA AFIRMA QUE OS SEGREDOS ESTÃO
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Início do texto:

Existem aspectos fascinantes sobre o local das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje,
que o Vaticano está estudando de perto. Com o Papa retirando-se, é desconhecido como isto
irá afetar os futuros pronunciamentos.

Como Cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI teria supostamente ido por três vezes e foi o que o
levou a tirar o assunto das mãos do Bispo local (em maio de 1986), que é hostil as aparições,
embora não se saiba como ele (o Cardeal Ratzinger, e também como Papa Bento XVI)
pessoalmente sentia sobre o assunto.
Recentemente tivemos a notícia de que o seu antecessor, o Papa João Paulo II que tão
ativamente, embora discretamente, em suas visitas oficiais, costumava sobrevoar o povoado de
Medjugorje com o seu piloto, dando-lhe a oportunidade de abençoar Medjugorje (conforme
afirmou particularmente a um padre polonês):
“Eu também vou a Medjugorje, mas você sabe como eu vou lá? Quando estou voando para o
Oriente, eu sempre peço para o avião sobrevoar Medjugorje. Eu vejo Nossa Senhora lá de cima
e abençoo Medjugorje” afirmou o Papa João Paulo II para o padre polonês Adamus Slawek em
um encontro particular dentro do Vaticano. Matéria completa sobre este assunto no endereço:
http://www.medjugorjebrasil.com/?cat=testemunhos&id=1189

Pode algum parecer ser emitido antes da saída do Papa Bento XVI?
Provavelmente não, mas quem o sabe? O relatório da Comissão de Investigação não pode
ainda nem mesmo ser apresentado para a Congregação para a Doutrina da Fé, a qual irá revisálo antes de qualquer declaração ou ação ser tomada.
A Comissão Vaticana de Investigação sobre Medjugorje reuniu-se nesta última quinta-feira
(22/02/2013) em Roma.
Até as recentes notícias vindas do Vaticano, a especulação foi de que Medjugorje seria
declarada santuário oficial, enquanto que as autoridades da Igreja não fariam nenhuma
determinação direta sobre as aparições em si mesmas (ainda estão em andamento).
Enquanto isso, os videntes disseram que a Igreja – e presumivelmente acontecimentos dentro
da mesma – fazem parte dos seus “segredos”.
“O primeiro segredo diz respeito a nossa igreja em Medjugorje” disse a vidente Vicka
Ivankovic para o renomado estudioso francês, padre René Laurentin e para Ljudevit Rupčić.
"Tem a ver com o sinal, com a humanidade em geral, e com cada pessoa. Os segredos falam da
Igreja em geral. Alguns nos dizem respeito pessoalmente, outros para a Igreja e para o
mundo."
Neste sentido, é sempre interessante voltar atrás até um livro incrível chamado Queen of
Cosmos, de Jan Connell, que fez entrevistas com todos os seis videntes.
Uma incrível entrevista foi feita por Jan Connell, uma advogada brilhante, para a vidente
Vicka. Lembremo-nos que Vicka nasceu em setembro de 1964. Ela tem 48 anos. Vocês verão
brevemente porque esta informação é relevante:
Pergunta: Vicka, algumas destas mensagens em Medjugorje envolvem castigos pelos pecados
do mundo, não é mesmo?
Vicka: Sim. A Mãe Bendita disse que haverá punições pelos pecados do mundo.

Pergunta: Você sabe algo sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse?
Vicka: Não, nada.
Pergunta: As pessoas devem ter medo?
Vicka: Não se elas estiverem preparadas. Se nós temos medo destes tipos de coisas, nós não
temos confiança em Deus. Medo deste tipo não vem de Deus. Ele pode vir somente de satanás
que quer nos perturbar, e então nós nos fechemos a Deus, nos distanciamos de Deus e não
sermos capazes de rezar. Com Deus, você pode somente ter confiança e força para passar por
quaisquer problemas.
Pergunta: Como nos preparamos?
Vicka: A melhor preparação é rezar todos os dias, ir para a Santa Missa, ler a Bíblia. Com a
oração e a penitência os castigos podem ser substancialmente reduzidos. Eu somente posso
dizer: preparem-se. Por toda a eternidade, vocês agradecerão a Deus se o fizerem.
Pergunta: Será que a Misericórdia de Deus irá parar em algum momento?
Vicka: Se nós estamos abertos para a Misericórdia do Senhor, ela nunca irá parar. Se você não
quer a Misericórdia de Deus, ela para para você.
Pergunta: Quando o sinal permanente vier até Medjugorje, será tarde demais para muitos se
converterem?
Vicka: Sim.
Pergunta: O sinal permanente acontecerá durante a sua vida?
Vicka: Sim.
O que acontece com aqueles que não acreditam realmente o suficiente agora para se
converterem e querem esperar até o sinal permanente chegar?
Vicka: Para estas pessoas, será tarde demais.
Fonte: http://www.medjugorjebrasil.com/?cat=artigos&id=1200

Estátua de Nossa Senhora de Meñugorje, Rainha da Paz.
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