A Bendita Mãe
daNaju

A Bendita Mãe derrama lágrimas através de sua
estátua em Naju, Província de Jeonnam, Coréia, o
30 de Junho, 1985. Inclusive até agora, ela continua
nos gritando até que sua garganta começa a sangrar
e nos dá milagres sem precedentes e mensagens de
amor de Naju a todos seus meninos no mundo, para
que possam levar uma vida conforme aos ensinos do
Evangelho, para que possam ser salvados.
Até agora, ao redor de um milhão de Coreanos
e imigrantes estrangeiros visitaram a Capilla da
Bendita Mãe em Naju onde está localizada e é
honorificada a estátua da Bendita Mãe, através da
qual ela tem estado chamando a seus meninos com
lágrimas e lágrimas de sangue. Em resposta a sua
chamada, tentamos organizar “a Hermandad do
Arca de Salvação de Maria” com o propósito de
fazer conhecer as mensagens de amor de Jesús e a
Bendita Mãe para nossa salvação.

As lágrimas e lágrimas de
sangue da Bendita Mãe
A Bendita
Mãe
começou
a
derramar lágrimas para a conversión de pecadores o 30 de Junho, 1985, cerca das 11:55p.m.,
justo dantes de meia-noite. Ela
derramou lágrimas misturadas
com sangue pela primeira vez
em Naju desde o 19 de Outubro,
1986. Desde o 14 Janeiro, 1992,
ela derramou lágrimas intermitentemente por um total de 700 dias. Durante
esse
tempo, mais de três, quatro milhares de peregrinos visit a vam a cada dia atestiguando o pranto da
Bendita Mãe. O Arcebispo Vitórias
Gong-Hee Youn, Ordenado da
Arquidiócesis de Kwangju nesse
tempo, disse, “Creio nos signos
de lágrimas, porque teve muitas pessoas que atestiguaron os
signos”. O fato que numerosas
pessoas têm pessoalmente atestiguado este fenômeno milagroso
de lágrimas e lágrimas de sangue é
uma poderosa evidência da veracidad
destes signos.

O azeite fragante da Bendita Mãe
O Azeite fragante que a
Bendita Mãe nos está dando,
escurriéndose por todo seu
corpo, com fragancias a
rosas são “Presentes de
Deus” e significam “a
presença, amor e amizade
da Bendita Mãe”. A Bendita
Mãe ainda exuda azeite
fragante continuamente desde
sua estátua em Naju.

O Sangue Precioso de Jesús
Desde o 9 de Novembro, 2001, Jesús enviou Seu
Sangue Precioso na Montanha da Bendita Mãe e
na Capilla numerosas vezes. Em preparação para a
análise do DNA, mostras do Sangue Precioso, que
caiu e Sangue Precioso derramada desde a Eucaristía
foi recolhida separadamente, de acordo a datas, no
que o Sangue caiu ou exudó da Eucaristía enquanto
Bispos e sacerdotes do exterior estavam observando
o processo na Capilla da Bendita Mãe.
A análise do DNA dirigida por Human Pass
Incorporation, de Seoul, que é o laboratório que
analisa oficialmente para as forças policiais em
Coréia. O resultado da análise arrojou como
resultado, da doze mostras, todas proviam da mesma
pessoa masculina, com o Tipo de Sangue: AB.

Milagres Eucarísticos
A Igreja Católica ensina que, “através da consagración pelo sacerdote, a hostia, fina, feita do trigo,
muda à Eucaristía”, e que “a Eucaristía é o verdadeiro Corpo vivente de Jesús”. Para fazer conhecer que a Eucaristía
é verdadeiramente Seu
Corpo, Jesús fez estes
milagres das hostias consagradas cambiandolas
em Corpo e Sangue de
Jesús em diferentes partes na história da Igreja:
em Lanciano, Itália, no
Século VIII, em Paris,
França, em 1274 e 1290;
e outros lugares. A Igreja
a reconhecido como verUma grande Eucaristía a dadeiros milagres supercaído na Capilla da Bendita
naturales.
Mãe. Também uma pequena

Milagre Eucarístico no Vaticano

O Papa Juan Pablo II vió a Eucaristía que Julia recebeu
durante a Missa celebrada por o, se converter em Carne
e Sangue na boca de Julia. O Santo Pai surpreendeu-se
e deu a bênção a Julia.

Eucaristía sangró.

Jesús realizou milagre
Eucarístico através de Julia Kim, 33 vezes. A mais
notável delas, foi o Milagre Eucarístico durante a Missa
celebrada pelo Papa Juan Pablo II o 31 de Outubro de
1995, e o segundo milagre Eucarístico no Vaticano
durante a Missa celebrada pelo Arcebispo Giovanni
Bulaitis, o 28 de Fevereiro de 2010. Jesús também
lhe disse a Julia que
obsequie a Eucaristía
que tinha sangrado
o 16 de Outubro
de 2006, e Sua
mensagem ao Papa.
O Papa Benedicto
XVI recebeu esta Eucaristía e a mensagem através do
Cardeal Ivan Dias o 11 de Março de 2010. O Santo Pai
disse ao Cardeal Dias “Estou a favor de Naju”

A Eucaristía que Julia recebeu, se converteu em Carne e Sangue
(28 de Fevereiro de 2010)

Água milagrosa da
Bendita Mãe

Sofrimentos de Julia

Os estigmas.

Dores da Crucifixión.

Outro signo especial do Senhor:
o fenômeno na urina de Julia
Enquanto Julia estava sofrendo as dores pelo
reparo dos pecadores e próximo da morte, ela
oferece gentilmente suas dores e inclusive sua
proximidade à morte. O 7 de Outubro do 2000,
no Primeiro Sábado, o Senhor teve misericordia
com ela e lhe deu um novo signo na forma de
um fenômeno especial em sua urina.

Encontros de Oração
◎ A cada Primeiro Sábado

Encontro noturno de oração 19:00-04:00
A Estação da Cruz na Santa Montanha 15:00

◎ Na terceira Quinta-feira da cada mês
Hora Santa de oração 19:00-02:00
A Estação da Cruz na Santa Montanha 14:00

◎ Na cada entardecer da Quinta-feira, peregrinos
vêm pela oração da Hora Santa
Oração da Hora Santa 20:00-22:00

◎ Aniversários Especiais
Encontro noturnos de oração 19:00-02:00
A Estação da Cruz na Santa Montanha 14:00
*31 Dezembro – 1º de Janeiro:
Julia sofre as dores em
reparo pelos pecados
dos abortos no mundo.

Jesús nos dá um manancial de água de graça em
Naju, através da Bendita Mãe o 27 de Agosto de
1992.
Este manancial, está na Montanha da Bendita Mãe.
A Bendita Mãe disse em sua mensagem: “Como
Jesús meu Filho, e Eu não queremos que nenhuma
alma fosse condenada e vá ao inferno, Queremos
hacerde este lugar um santuário e lavar essas almas
que estão caminhando para o inferno”. Desde então,
inumeráveis peregrinos beberam esta água e se têm
bañado nela. Muitas pessoas foram curadas de suas
doenças, às vezes, algumas incurables. Inclusive,
um menino morto foi ressuscitado através dela.

Leite Materna e azeite fragante flutuando no
água de graça.

Dores e sangrado da
Coroa de Espinhas.

* 16 Maio:
* 30 Junho:
* 15 Ag.:

Julia tem estado participando nos sofrimentos de
Jesús nos últimos 29 anos,
com o propósito de nossa
salvação. Quando ela sofre as dores em reparo pelos pecados dos abortos,
seu ventre se incrementa
até 7-8Kg.de importância. Quando os soldados
romanos flagelaban a
Jesús miseravelmente,
todo o corpo de Julia também se cobria com as feridas e sangrados da flagelación. Quando ela sofria as
dores da Crucifixión, os Estigmas das Cinco Feridas
apareciam em suas mãos, pés, e lado. Pode-se dizer
que todos estes milagres asombrosos em Naju, vêm
da misericordia de Deus, Quem tem piedade sobre o
sacrifício e amor incondicional de Julia.

* 19 Oct.:
* 24 Nov.:
* 8 Dic.:

Encontro Especial de Fim de Ano/Ano Novo
Aniversário do Primeiro milagre Eucarístico
Aniversário do Primeiro derramamiento de
lágrimas da Bendita Mãe
Aniversário de descenso do Precioso Sangue
de Nosso Senhor e a Solemnidad da Assunção
da Bendita Virgen Maria
Aniversário do primeiro derramamiento de
lágrimas de sangue da Bendita Mãe
Aniversário da primeira exudación de azeite
fragante/Descenso da Eucaristía
Festa do Encontro da Imaculada Concepção da
Bendita Mãe

O mistério da Santa Eucaristía

Nossa Senhora de Naju
Deixa-nos subir juntos ao
Arca de Salvação de Maria.

◎ A Estação da Cruz e o Encontro de Oração durante as
Pascuas.
Azeite fragante cor dourada exuda desde o corpo
de Julia e também caiu sobre sua cama.
Leite
materna
também caiu sobre Julia.

The Blessed Mother’s House
107-28 Kyodong, Naju, Jeonnam, South Korea
Tel : 82-61-334-5003, Fax. 82-61-332-3372
Website : www.najumary.or.kr

Arca de Salvação de Maria
A Casa e a Montanha da Bendita Mãe

Os signos que estou dando a vocês neste pequeno país, Coréia, que
é meu mais pequeno menino, são os signos para a Igreja de todo
mundo.

