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Jacareí, 20 de junho de 2019 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz 

Festa de Corpus Christi 

“Queridos filhos, hoje, na Festa do meu Filho Jesus, venho do Céu para dizer a vocês: O 

amor reinará!  

O amor do Coração de Jesus reinará na Terra e ele estabelecerá em todas as nações este 

reino de paz e de amor onde verdadeiramente todos o amarão, todos o adorarão e todos viverão 

segundo as leis do seu divino Coração. 

O amor reinará e o Sagrado Coração do meu Filho Jesus esmagará definitivamente a 

Satanás, todas as forças infernais e derrubará por terra o império infernal, levantando neste mundo, 

no lugar desses tronos ímpios: do pecado, da idolatria, do hedonismo, do comunismo, do 

materialismo, do ateísmo e tantos outros ídolos que a humanidade construiu, no lugar desses ídolos 

e tronos ímpios o meu filho levantará o seu trono de amor, de verdade, de salvação, de graça e paz. 

E então, verdadeiramente, todas as nações o adorarão, todas as nações o louvarão e todas 

as nações o servirão com todo o amor dos seus corações. 

O Amor reinará! E o meu Filho Jesus verdadeiramente limpará a face da Terra com o sopro 

poderosíssimo de sua boca, com o fogo do seu Espírito Santo e verdadeiramente surgirão para 

todos vocês o Novo Céu e a Nova Terra. 

Rezem e preparem-se, porque a vitória do amor do meu Filho está muito próxima e para 

que vocês possam também vencer com ele e ser dignos dessa vitória: Convertam-se! Mudem de 

vida! Deixem a vida do pecado que vocês levam e todos caminhem pela estrada da oração, da 

salvação, da graça, da santidade e do amor. 

Rezem o meu Rosário todos os dias! 

Em todas as minhas Aparições na Terra peço o Santo Rosário, porque ele é o meio seguro de 

salvação para vocês, meus filhos. Sim, vocês devem rezar o Rosário com todo o amor, pois quando 

vocês rezam o meu Rosário muitos Coros de Anjos descem até as casas de vocês e ficam cercando e 

circulando a casa de vocês e o demônio, os demônios não podem aproximar-se dela. 

Rezem o Rosário, meus filhos, pois a cada Ave Maria que vocês rezam do meu Rosário com 

amor, são outros tantos graus de glória que vocês vão ajuntando para si mesmos no Céu. 

Rezem o Rosário e divulguem as minhas Mensagens de Medjugorje. Há tantos anos estou 

naquela pequena cidade da Bósnia-Herzegovina, mas o mundo ainda não ouviu as minhas 

mensagens, o mundo ainda não atendeu ao meu chamado materno na medida em que eu desejava. 

Por isso, meus filhos, deem a todos a conhecer as minhas Mensagens de Medjugorje para 

que todos os meus filhos se convertam e se salvem verdadeiramente. 

Vocês devem jejuar mais, com mais amor! Vocês devem agora também nas terças-feiras 

fazerem a abstinência de algum alimento de que gostam e no sábado desejo abstinência de 

doces. Ofereçam meus filhos, para impedir a Terceira Guerra Mundial e para alcançar a paz para o 

mundo. 

Vão e deem para 10 filhos meus os filmes das minhas Aparições de Medjugorje que o meu 

filhinho Marcos fez e que tanto consolam e tiram espadas de dor do meu Coração. 

Deem também o novo Terço Meditado da Paz que ele fez para 10 filhos meus que não 

conhecem as minhas Aparições aqui. Para que então, os meus filhos conhecendo as graças, os 

milagres que eu faço aqui neste lugar, vejam o meu amor, sintam o meu amor e, então, venham 

todos para os braços da Mãe que a todos espera aqui, ansiosamente para salvar e dar a paz. 
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A todos abençoo com amor, filhinhos, especialmente a você meu querido filhinho 

André. Obrigada por ter vindo para me amar, me consolar durante esses dias e também para amar 

e consolar o meu filhinho Marcos, que no seu amor, na sua amizade e no seu carinho recebe forças, 

ânimo para prosseguir com a missão que eu dei a ele que é pesada e ir em frente trabalhando sem 

cessar para salvar as almas dos meus filhos. 

Em frente filho meu! Continue na estrada da oração, na estrada do amor, na estrada da 

obediência às minhas Mensagens, que essa estrada levará você até o Céu que te espera. 

Saiba, que por todo o bem e todo o carinho que você dá ao meu filhinho Marcos, eu te darei 

no Céu um dia uma grande recompensa. Te darei no Céu uma grande glória, uma grande alegria, um 

grande gozo. 

E não tenha medo filho de amá-lo muito porque quanto mais você amar o meu filhinho 

Marcos, mais você se aproximará de mim, porque eu estou unida a ele, verdadeiramente, 

profundamente, e os nossos corações estão unidos numa só chama de amor. 

Por isso, em amando-o, você se aproximará de mim e ao aproximar-se de mim, eu te 

encherei com as minhas graças e bênçãos de amor. 

Eu te abençoo e não esqueça: Muitas graças você receberá através do meu filhinho Marcos, 

porque eu decretei que seja por meio dele que você receba todas as graças do meu Coração. Ele é o 

advogado que te dei na Terra, ele é o intercessor, o mediador que alcançará para você tudo o que 

você necessitar. 

Assim como Jó rezava pelas pessoas que recorriam a ele e o Senhor atendia a Jó, o justo, 

assim também, tudo concederei a você por meio do meu filho Marcos, meu predileto, meu 

escolhido, meu justo e, assim, te encherei de graças!  

Eu te abençoo e também abençoo a você meu amado filhinho Carlos Tadeu. Obrigada por 

tudo o que você tem feito pelo meu Imaculado Coração. Avante! Eu estarei sempre com você e 

quanto mais você me amar mais eu te amarei. 

Obrigada a todos que vieram hoje... Obrigada pelo carinho e o amor de todos! Eu vejo tudo 

e todos... Vejo os sacrifícios e as obras de amor de todos, mesmo as mais pequeninas e 

escondidas... e a todos abençoo com amor, de Lourdes, de Pontmain, de Medjugorje e de Jacareí.”

  

 

 

Maria Santíssima após tocar os objetos religiosos que lhe foram apresentados pelo 

vidente Marcos Tadeu:   

 

“Conforme já disse, onde quer que um desses terços, quadros e imagens cheguem, ali 

estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. 

A paz meus filhos! São Rafael e São Luís de Montfort acompanharão os terços, imagens e 

quadros tocados hoje. 

Por isso, vão! Levem-nos! E deem aos meus filhos! Ainda são bilhões os meus filhos que não 

rezam o Rosário. 

Deem a eles os terços tocados por mim e ensinem-nos a rezar, dando a eles os Rosários 

Meditados do meu filhinho Marcos. 

A todos novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a paz!” 
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