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Medjugorje, 25 de janeiro de 2012

Queridos filhos:

Tambémhoje,comalegria,convidovocêsaabriremseuscoraçõese
escutaremMeuchamado.

EudesejonovamenteaproximarvocêsdeMeuImaculadoCoração,
ondeencontrarãoabrigoepaz.

Abram-seàoração,paraqueelasetornealegriaparavocês.

AtravésdaoraçãooAltíssimoirádaravocêsabundantesgraças,e
vocêssetornarãoMinhasmãosestendidasnestemundoinquieto
queanseiapelapaz.

Testemunhem,filhinhos,afécomsuasvidaserezemparaque,dia
apósdia,elacresçaemseuscorações.

Euestoucomvocês.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGENSDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

Queridos filhos:

Hámuitotempoestoucomvocêsejáhátantotempolhesvenhomostrandoapresençade
Deuseoseuinfinitoamor,quedesejoquetodosvocêsconheçam.

Masevocês,Meusfilhos?Vocêsaindaestãosurdosecegos.

Vocêsveemomundoaseuredorenãoqueremenxergarparaondeeleestáindo,semoMeu
Filho.VocêsestãorenunciandoaEle,masEleéafontedetodasasgraças.VocêsMeouvem
quandolhesfalo,masseuscoraçõesestãofechadosevocêsnãoMeescutam.Nãoestãore-
zandoaoEspíritoSanto,paraqueEleosilumine.

Meusfilhos,asoberbaestáreinando.Eulhesindicoahumildade.Meusfilhos,lembrem-sede
quesomenteumaalmahumildebrilhadepurezaebeleza,porqueexperimentouoamorde
Deus.Somenteumaalmahumildesetornaumparaíso,porquenelaestáoMeuFilho.

Eulhesagradeço.

Novamente,peço-lhesquerezemporaquelesqueMeuFilhoescolheu,istoé,osseuspastores.

Medjugorje, 2 de fevereiro de 2012

SECRETARIADORAINHADAPAZ–RuaEspí r i to Santo,  1059, S/303e304–30.160-922–BeloHor i zonte/MG–Telefax:  (31)3273-8654–e- mai l :  ra i nhadapazbh@hotmai l .com

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA - 30 ANOS! 
n 1858 – LOURDES: 1 VIDENTE – 6h n 1917 – FÁTIMA: 3 VIDENTES – 12h n 1981 – MEDJUGORJE: 6 VIDENTES – 18h:40 ATÉ HOJE.

Queremos ser verdadeiramente agradecidos pela grande
graça da presença de Nossa Senhora aqui em Medjugorje.

Ela já nos disse que não entendiamos ainda este gran-
de dom, mas devemos rezar para entendê-lo.

Nossa Senhora quer que nos renovemos vivendo Suas
MENSAGENS.

Tudo o que Ela quer de nós – participação da Santa
Missa, leitura da Bíblia, Adoração, confissão mensal,
jejum, rosário leva-nos a renovar nossa relação com Deus,
com nós mesmos, com os outros e com as coisas materiais.

Viver as mensagens de Maria significa transformar-se
em uma pessoa nova, amada por Deus e que leva o amor
a outros. Pois Nossa Senhora nos recomenda: “que a ora-
ção seja para vós VIDA”. Sem exagerar e sem querer
condenar, devemos ter uma consciência profunda de que
a oração, para muitos católicos, está verdadeiramente em

crise. Muitos não rezam por nada. Muitos dizem que re-
zam, mas quando se pergunta a eles quanto rezam duran-
te o dia, muitas vezes respondem que rezam  somente 1
Pai Nosso, 1 Ave Maria e ao Anjo de Guarda. Nada mais.
Se alguém se comporta assim, não poderá dizer que reza.
A oração é um encontro com Deus, e para  encontrar uma
pessoa precisa-se de tempo.

A oração pode ser vida se amamos, se temos amor, se
temos alegria de estar com Deus. Se temos amor, tudo
que fazemos se transforma em contato com Deus.  E as-
sim a oração se transforma para nós em VIDA.

Diria que fica para nós ainda uma coisa: rezar com
Maria por aqueles que não creem, conforme Nossa Se-
nhora fez este pedido a Mirjana no dia 2 de agosto de1987,
e conftinua a fazê-lo nos dias 2 de cada mês, agora pe-
dindo que todos nós, nesse dia, rezemos junto com elas.

Aqueles que não acreditam são os que não fizeram
ainda a experiência do amor de Deus, e não a tendo
feito, não rezam. Rezemos para obter esta graça da ora-
ção, não somente para nós, mas para todos os católicos,
para todos os batizados e para toda a Igreja. Nossa Se-
nhora quer que nos transformemos em exemplo para os
outros.

Eu diria que aqueles que estão na Escola de Maria há
tantos anos, com  suas orações, com sua mudança de
comportamento voltado para Deus e para os outros, po-
dem ser hoje exemplo para os irmãos.

Medjugorje não nos foi dada para trazer-nos algo de
novo, de diferente. Medjugorje nos dá a força de nos
transformarmos em EXEMPLO, ou seja, de realizar em
nossa vida aquilo que esperamos do outro.

Continuanapágina2

Renovem-se vivendo Minhas mensagens
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Medjugorje, 02 de dezembro de 2011

De 14 às 15 horas: ADORAÇÃOAOSANTÍSSIMO
SACRAMENTONACATEDRALDABOAVIAGEM

CONDUZIDA POR PE. GILSON
Nesses dias não haverá Missa, Terço e GrupodeOração no Secretariado.

NASPRIMEIRASTERÇAS-FEIRASDOMÊS

Queridosfilhos:

ComoumaMãeEuestoucomvocêsdetalmodoque
comoMeuamor,oraçãoeexemploEupossaajudá-los
atornarem-sesementesdofuturo,sementesqueirão
cresceretornar-seumaárvoreforteeespalharseus
ramosportodoomundo.
Paravocêssetornaremsementesdofuturo,sementesde
amor,imploremaoPaiqueperdoeassuasomissõesaté
agora.
Meusfilhos,apenasumcoraçãopuro,livredofardodo
pecado,podeseabriresomenteosolhoshonestospo-
demverocaminhopeloqualEudesejoconduzi-los.
Quandocompreenderemisto,vocêsvãosetornarcons-
cientesdoamordeDeus-queserádado(comoumdom)
paravocês.Então,vocêsvãodar-lhe(comoumdom)
paraosoutros,comoumasementedeamor.Obrigada.

NossaSenhoraabençooutodasaspessoaspresentese
osobjetostrazidosepediuatodosquerezassempelos
sacerdotes.

Nossa Senhora se refere à primeira in-
tenção, primeiro motivo de Sua presença
aqui na terra “Deseja que seus devotos se
transformem em mensageiros da paz e
da alegria de Deus, neste mundo que ho-
je está sem paz”.

Lembremo-nos da primeira mensagem
que Ela deu no dia 26 de junho de 1981, 3º
dia das aparições, quando nos disse: “PAZ!
PAZ! PAZ! PAZ ENTRE DEUS E VOCÊS
E ENTRE VOCÊS”. Somente Paz. Trans-
formar-se em mensageiro da paz, signi-
fica ter a capacidade de amar, ser miseri-
cordioso, perdoar, ter a coragem de pedir
perdão. Quem assim faz se transforma em
mensageiro da paz, traz a paz em seu cora-
ção e depois a oferece à sua família, à co-
munidade, à Igreja e ao mundo.

Quem traz a paz traz consigo também a
alegria de Deus ao mundo, porque a ale-

gria que vem do amor é também condição
da paz. Esta paz, esta alegria não são nos-
sas. No mundo somos tentados a procurar
os prazeres que nos prometem alegria. Mas
a verdadeira alegria, que o nosso coração
procura, vem de Deus e somente de Deus.

Nossa Senhora vê o mundo hoje, um
mundo sem paz. Graças às nossas expe-
riências, àquilo que estamos vivendo pes-
soalmente ou como famílias, e prestando
atenção a tudo que acontece no mundo,
nós vemos bem que o mundo está real-
mente sem paz. Mas, Nossa Senhora não é
sem esperança, e por esta razão nos convi-
da a nos transformar em mensageiros da
paz e da alegria para os outros.

Um padre alemão que viveu aqui conos-
co 18 meses, ajudando na paróquia, antes de
ir embora, em uma entrevista falou: “Eu vi-
vi aqui um tempo de graça, e quase todos os
dias tenho feito experiência de que aqui em

Medjugorje a alegria, a tristeza e as lágrimas
coexistem.” Ele testemunhou que muitas ve-
zes no confessionário as pessoas choram lá-
grimas de alegria. A experiência geral, de to-
dos os peregrinos, é a de paz e alegria.

Nossa Senhora nos convida, 3 vezes:
“REZEM, REZEM, REZEM”. Estamos já
acostumados a escutar esta palavra repeti-
da 3 vezes para podermos entender o que
nos fala por amor.

Eu acredito que a este convite repetido
3 vezes, não é preciso mais acrescentar na-
da. Mas devemos somente abrir o coração
e aceitar este grito de Mãe, que nos convi-
da a rezar.

Ela nos convida, assim, a encontrar
Deus na oração e a abrir o coração para
que Deus seja colocado em 1º lugar em
nossa vida.

Maria se apresenta em Medjugorje co-
mo RAINHA DA PAZ, também a Igreja a

honra como Rainha da Paz. Não é um títu-
lo novo de Maria. Ela se fez Rainha da Paz
aos pés da Cruz de Jesus; quando Ele, da
Cruz, perdoou e rezou, Nossa Senhora tam-
bém perdoava, amava e rezava. Naquele
momento Ela se fez Rainha e também Mãe.

Se Ela nos abençoa com Sua bênção
materna, estamos confiantes de que rece-
beremos e teremos a esperança de que a
paz é possível.

Vamos confiar em poder viver as mensa-
gens de Nossa Senhora. Vamos confiar em
que todos nós possamos transformar-nos ver-
dadeiramente em “mensageiros da paz e
também portadores da alegria de Deus”.

Ajudar, mesmo que seja somente a uma
pessoa, a abrir-se à paz e ter alegria, já é
uma grande coisa. Confio em que todos
nós queremos seguir Nossa Senhora com a
maior decisão.

Frei Slavko Barbaric

Continuaçãodapágina1

Queridosfilhos:

HojeEudesejodaravocêsesperançaealegria.

Tudoqueestáaseuredor,filhinhos,leva-osparaas
coisasterrenas,masEudesejoguiá-losparaum
tempodegraça,paraque,duranteessetempo,
vocêspossamestarmaispróximosdeMeuFilhoe
EleosconduzaaSeuamoreàvidaeterna,que
todocoraçãoanseia.

Vocês,filhinhos,REZEM,paraqueestetemposeja
paravocêstempodegraçaparasuasalmas.

ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Medjugorje, 25 de novembro de 2011

MENSAGENSDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

Queridosfilhos:

Tambémhoje,tragoemMeusbraços,MeuFilho
Jesus,paraqueElelhesdêaSuapaz.

Rezem,filhinhos,etestemunhemparaqueemcada
coraçãoprevaleçanãoapazhumana,mas,sim,a
pazdivinaquenadapodedestruir.Estaéapazdo
coraçãoqueDeusdáàquelesqueama.

Todos,pelobatismo,sãochamadoseamadosde
modoespecial,porisso,testemunhemerezempara
seremASMINHASMÃOSESTENDIDASNESTE
MUNDOQUEANSEIAPORDEUSEPELAPAZ.

ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.

Medjugorje, 25 de dezembro 2011

EX PE DIEN TE
Responsável pela publicação: Secretariado
Rainha da Paz. Endereço:R. Espírito Santo,
1059S/303e304–BeloHorizonte/MG.CEP:
30160-922.Telefax (31)3273-8654. rainhada-
pazbh@hotmail.com – Diagramação:Claúdia
Andrade Tartaglia –Impressão:Fumarc.

Medjugorje, 2 de janeiro de 2012

Queridosfilhos:

CommaternalpreocupaçãoEuolhodentro
deseuscorações,nelesvejodoresofrimento.
Euvejoumpassadoferidoeumabusca
incessante.EuvejoMeusfilhosquedesejam
serfelizesmasnãosabemcomo.
Abram-seaoPai.Esteéocaminhoparaa
felicidade,ocaminhopeloqualdesejo
conduzi-los.
Deus,oPai,nuncadeixaosSeusfilhos
sozinhos,especialmentenadoreno
desespero.Quandovocêscompreendereme
aceitaremisto,vocêsserãofelizes.Suabusca
iráterminar.Vocêsamarãoenãoterãomedo.
Suasvidasserãoesperançaeverdadequeé
MeuFilho.Obrigada.
Euimploroavocês,rezemporaquelesque
MeuFilhoescolheu.Nãoosjulguemporque
vocêstodosserãojulgados.

Jakovnãotemmaisapariçõesdiárias,poisjáconheceos10segredos.SomentenoNatal,
aRainhadaPazlheaparece.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz dadas à vidente Mirjana

Mensagem anual dada por intermédio do vidente JAKOV

GRUPODEORAÇÃO:ÀS QUARTAS-FEIRAS ÀS 16h  
MEDITAÇÃO SOBRE AS MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ

ÀSTERÇAS-FEIRASNOSECRETARIADO
RAINHADAPAZ-14:00 SANTA MISSA  

Celebrante: PE. GILSON - Após,GRUPO DE ORAÇÃO

Hoje,demaneiraespecial,Eudesejoconduzi-loseentregá-losaoMeuFilho.Filhinhos,abramseuscora-
çõesepermitamJesusnasceremvocês,porquesomenteassim,filhinhos,serãocapazesdeexperimentar
oSeunovonascimento,ecomJesusemseuscorações,trilharemocaminhodasalvação.
ObrigadaporterematendidoaMeuchamado.
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Jelena Vasilj tinha 9 anos quando inicia-
ram as aparições para os 6 videntes de Med-
jugorje. Embora criança, acreditou nelas
imediatamente.

Passados 18 meses de orações, junta-
mente com seus amigos, Jelena ouviu uma
voz interior: Era Nossa Senhora! Viu-A de
uma forma diferente daquela dos videntes.
(Posteriormente, sua amiga Marijana tam-
bém recebeu o mesmo dom)

Perguntou-Lhe se também ela ia saber os
10 segredos. A resposta chegou-lhe sob a
forma de uma voz interior: 

“Não lhe aparecerei da mesma forma que
apareço aos seis videntes porque tenho um
plano diferente para você. Não lhe contarei
os segredos. Essa é uma graça reservada
apenas para eles. Desejo conduzir outras
pessoas à luz por intermédio de você.”

Jelena falou depois sobre seu dom: “É
difícil descrever. Quando estou com Nossa
Senhora é como se estivesse ao telefone.
Ouço as outras pessoas falarem, mas não
percebo o que dizem, porque estou comple-
tamente concentrada na minha ‘chamada te-
lefônica’.” Era a porta-voz de Nossa Senho-
ra junto ao Grupo de Oração que a Rainha
da Paz conduziu durante anos.

De modo resumido, alguns textos do en-
sino dado por Nossa Senhora a seu Grupo
de Oração:

Sobre o saber pedir perdão: “Quando
nos apresentamos diante de Deus, pedimos
perdão, pedimos misericórdia: e este é o pri-
meiro passo da nossa conversão.

Devemos saber pedir perdão. Nossa Se-

nhora ensina-nos a pedir perdão um ao ou-
tro de modo que, quando estamos diante de
Deus, saibamos pedir o Seu perdão e mise-
ricórdia.”

“Nossa Senhora coloca sempre a ora-
ção em primeiro lugar, para que nossa vi-
da cristã tome a força deste encontro com
Deus. Então, se não há encontro com Deus,
é muito difícil falar da vida espiritual, por-
que este não é um trabalho nosso.”

Sobre a oração do Rosário: “O Rosário
é o grande benefício para a nossa espiritua-
lidade. É como uma mini-catequese de toda
a nossa fé. Penso que rezar o Rosário faz-
nos ser como Maria, tal como nos recorda o
Evangelista, ‘conservava todas as coisas,
meditando-as no seu coração’. Penso que
também nós, da mesma maneira, somos
chamados a meditar profundamente e con-
servar estes mistérios em nosso coração,
através do Rosário.”

Sobre os Sacramentos: “Só através da
Graça nos tornamos mais próximos da per-
feição: É com a Confissão e sobretudo com
a Eucaristia, que chegamos ao coração da
nossa vida cristã.”

“Nossa Senhora disse que devemos
procurar duas coisas: antes de tudo o Ros-
to do Senhor. Muitas vezes há o perigo de
se olhar para si mesmo, de se querer coisas
boas, justas, porém, não levamos em conta
a pessoa que está a nosso lado. Então, Nos-
sa Senhora pede-nos para elevarmos nossos
olhos a Cristo na oração, pois a oração deve
ser Cristocêntrica. O segundo passo é pro-
curar a vontade do Senhor, para que, depois

do nosso encontro com
Deus, perguntemos-Lhe:
Que quereis de mim?”

“Nossa Senhora insistiu no ensinamen-
to do valor do silêncio que é sobretudo uma
escuta num momento de quietude, para fa-
zer de si mesmo um dom para o outro, nesta
capacidade de colocar os ouvidos à escuta.
Penso que seja um pouco difícil esta expe-
riência humana, porque temos tendência de
ocupar sempre o primeiro lugar, mas tam-
bém penso que a oração de escuta nos ensi-
na a adorar e a compreender quem é o Autor
verdadeiro da vida – DEUS!”

Sobre a penitência: “A penitência acom-
panha sempre o caminho de oração e torna-
se também oração corporal. É um termo
quase esquecido atualmente, não estamos
habituados a fazer penitência, porque pensa-
mos que já sofremos bastante. Porém, pare-
ce que a penitência, sobretudo no momento
de aridez ou fraqueza espiritual, seja preci-
samente ela que nos sacode e nos permite
tomar novamente o fôlego para continuar
nossa caminhada em nossa vida espiritual.”

Sobre o jejum: “Nossa Senhora insiste
muito no jejum, sobretudo no jejum a pão e
água. Penso que também o jejum tem um
grande significado: viver com o pão mate-
rial num determinado tempo, torna-se em
certo sentido numa espera do verdadeiro
pão - a EUCARISTIA.” 

Jelena é casada, tem 4 filhos e reside em

Roma. Atualmente está se recuperando de

uma trombose, e sua vida não corre perigo.

Rezemos pelo seu rápido restabelecimento. 

Sabemos que no dia 2 de cada mês Nos-
sa  Senhora dá uma mensagem para aqueles
que ainda não conhecem o amor de Deus: os
que estão distantes, os que chamam a si mes-
mos de ateus e agnósticos, aqueles que vão
por caminhos errados, os tíbios, indiferentes
e tantos outros que se dizem cristãos, e na
realidade não o são, porque não encontra-
ram Cristo e Seu amor.

Também as mensagens não são dirigidas
somente àqueles que não chegaram a lê-las,
mas a NÓS QUE AS LEMOS E CONHE-
CEMOS. Quer dizer que elas são para to-
dos, para cada um de nós.

Precisamos ter consciência de que Deus
está, através de Nossa Senhora, atuando for-
temente em Medjugorje, há mais de 30 anos.

Temos que admitir a veracidade das apa-
rições e das mensagens e VIVÊ-LAS, pois
não podemos ficar “cegos e surdos”, olhan-
do para o lado contrário.

Devemos ter consciência de que a con-
versão não é um estado já alcançado, con-
quistado. Não é assim. É um caminho feito
dia a dia. Ninguém se converte por si só, é
Deus que nos converte, sempre estamos em
processo de conversão, que concluirá no úl-
timo momento de nossa vida.

Diz Nossa Senhora que estamos vendo o
mundo sem enxergar para onde vai sem o
Seu Filho. O mundo sem Deus é a perdição.
Precisamos da luz que vem do Espírito San-
to para iluminar nosso interior, para vermos
todas as manchas e pontos negros que estão

em nossa alma e que devem ser purificados
pela graça e misericórdia de Deus.

Quando nos falta humildade colocamos
resistência, até sutil, à graça da conversão. Ao
contrário, desejando a força do Espírito San-
to para agir em nós, então passamos a ver o
que não queríamos ver: quando somos criti-
cados, contrariados, não considerados, reagi-
mos fortemente por falta de humildade. O or-
gulho nos leva à infidelidade, angustia, triste-
za até a um poço profundo, difícil de sair.

Pelo contrário a humildade, que nasce de
um relacionamento pessoal de amor para
com o nosso Deus, nossa alma iluminada pe-
la ação do Espírito Santo, brilha de pureza e
beleza. Jesus faz nessa alma Seu reino de
amor – Ele é o Rei e Senhor – como é no céu.

Reflexão da mensagem do dia 2 de fevereiro de 2012

n Ban co  Itaú
Agência: 3117 / conta: 01906-1  
Be lo Ho ri zon te/MG

n Cai xa Eco nô mi ca Fe de ral
Agência: 2187 / Operação 003 / Conta:1074-8
Be lo Ho ri zon te/MG

n CHEQUE CRUZADO E NOMINAL ao
SECRETARIADO RAINHA DA PAZ - 
Rua Espírito Santo, 1059, S/ 303 e 304,
Edifício Pio XII – 30.160-922  
Belo Horizonte/ MG – Telefax: (31) 3273-8654
– e-mail: rainhadapazbh@hotmail.com
www.secretariadorainhadapazbh.com.br

Envie-nos cópia do comprovante de 

depósito para sabermos que foi VOCÊ

quem ajudou esta obra da RainhadaPaz.

EstaImagemtem
umtestemunho

Um franciscano de
Cava Dei Tirreni (perto
de Salerno) foi a Israel
em outubro de 2010, e
ao ver esta imagem do
Menino Jesus, logo a
comprou. De volta à Itá-
lia, colocou o embrulho numa sala do
convento e foi deitar-se. 

No dia seguinte, acordou-o uma voz
muito doce: “Abre-me, estou sufoca-
do!”. Perturbou-se, pensando que era a
voz de sua mãe que havia falecido.
Mas, depois quando abriu o embrulho
que trouxera de Israel, viu que a ima-
gem tinha chorado lágrimas de sangue.
Chamou o Bispo que, nesse dia, estava
no convento, e também ele confirmou
as lágrimas de sangue, frescas, no ros-
to de Jesus. Foram logo chamadas ou-
tras autoridades e peritos. 

Após demoradas análises, o fato foi
comprovado como autêntico. Nenhu-
ma fraude. O sangue é verdadeiro san-
gue humano, e tem as mesmas caracte-
rísticas que o do Sudário de Turim. 

Um ano mais tarde, a 24 de outubro
de 2011, a imagem é exposta à venera-
ção dos fiéis. 

JELENA VASILJ

As mensagens da Rainha da Paz estão muito
fortes: “ACORDEM DESTE SONO PRO-
FUNDO” – “VOCÊS ESTÃO SURDOS E
CEGOS” – “NÃO QUEREM ENXERGAR
PARA ONDE O MUNDO ESTÁ INDO” –
“SEUS CORAÇÕES ESTÃO FECHADOS”.
Precisamos DECIDIR por Ela! Levar estes
Seus urgentes pedidos aos nossos irmãos.
Necessitamos aumentar a tiragem deste Bole-
tim! Mas como? Vivemos somente da colabo-
ração dos Seus queridos filhos, aqueles que já
compreenderam a urgência da conversão.
AJUDE-NOS!

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da Catedral. Às 19 horas, SANTA MISSA celebrada 
pelo PE. GILSON. Bênção do Santíssimo Sacramento. Oração de cura.

ANOTE: 1- Havendo casamento agendado para o dia 25, nossa Missa será celebrada no salão da Cate-
dral – Rua Sergipe, nº 175. 2- Nos meses em que o dia 25 for sábado ou domingo, não acontecerá esta
nossa Missa devido aos compromissos de Pe. Gilson em sua paróquia.

MISSANOSDIAS25
CATEDRALDA
BOAVIAGEM
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Uma família em nosso caminho
Recentemente Irmã Briege McKenna

alegrou-nos com a sua presença em nossa
casa. Trata-se da Irmã que, com o Pe. Ke-
vin Scallon, irlandês. percorre o mundo
para ajudar Jesus Eucarístico a ser mais
amado e exercer os seus dons de cura, en-
tre outros. O Pe. Kevin tem muito para
contar...

Dirigia ele para a casa de seu sobrinho
para aí celebrar o Natal, quando o carro teve
uma avaria às 21h da noite. Impossível ar-
rancar com o carro. Ora, ele tinha ainda uma
hora de caminho para fazer. Era Noite de
Natal e desde que tinha deixado Dublin não
tinha visto nenhum carro, nem alma viva.

À luz da lua, viu uma casinha exatamen-
te em frente do local onde o carro estava
parado. Uma luz brilhava na janela. Deci-
diu ir pedir que o deixassem servir-se do
telefone para falar ao sobrinho. Abriu a pe-
quena cerca de madeira branca, seguiu o
caminho e bateu à porta, porque não havia
campainha. Passado um momento um ho-
mem com ar bastante jovem abriu a porta.
Acolheu-o calorosamente. Olhando em re-
dor, o padre viu uma jovem com um bebê
nos braços. Ela tinha a cabeça do bebê
apoiada na sua face e sorriu ao Padre Ke-
vin que pedia ao marido que lhe permitisse
telefonar. Ele respondeu: “Nós não temos
telefone, mas se voltar a pé à cidade há um
vendedor de bicicletas que o deixará tele-
fonar. Não pode enganar-se, a casa fica à
direita do supermercado”. O padre agrade-
ceu ao casal e desejou-lhes um feliz Natal.
“Será que posso deixar o carro diante da
vossa casa?” perguntou ao homem. “Claro,
tomarei conta dele”, respondeu. 

Foi assim que, nessa bela noite de luar,
o padre voltou a pé à cidade até à loja das
bicicletas. No caminho não deixou de pen-
sar no seu encontro com o casal e seu bebê,
e sobretudo no odor estranho da casa. Não
era um odor da Irlanda, porque lhe fazia
lembrar sua recente viagem à Terra Santa?

E porque estava a
casa iluminada apenas com velas? 

O vendedor de bicicletas permitiu-lhe
que telefonasse ao sobrinho e, enquanto es-
perava, a mulher ofereceu-lhe chá e bolo
de Natal, que aceitou com prazer. O sobri-
nho chegou em menos de uma hora. Des-
pediram-se, e seguiram até o carro avaria-
do, e constataram que o problema estava na
correia do ventilador. Deixaram-no ali nes-
sa noite e partiram. 

No dia seguinte foram buscar o carro
com um mecânico. Terminada a reparação,
o padre quis se despedir da jovem família e
dirigiu-se para a cerca branca. Mas não
conseguiu encontrá-la. Lá só havia um va-
lado e, mais longe, um simples campo, e
nenhuma casa num raio a perder de vista. 

Durante a viagem de regresso, o sobri-
nho não parou de falar. Quanto ao Pe. Ke-
vin permaneceu em silêncio...

Ir. Emmanuel 

Nota: Irmã Briege Mckenna, irlandesa,

pregava e também Pe. Tardif, entre outros,

um retiro para sacerdotes em Roma, em

maioe1981.

Um padre da Croácia aproximou-se da

Irmã e pediu-lhe que rezasse pela Igreja de

seu país, pois estavam sofrendo muito com

o governo comunista. 

Ir. Briege começou a ter uma visão na-

quele momento, e foi dizendo...  via um sa-

cerdote assentado num altar e de seu peito

saia um fio de água que ia se tornando

mais volumoso, como um rio. As pessoas

iam chegando em suas margens e bebiam

daquela água.

Neste momento, Pe. Tardif foi chegando

e ouviu aquela descrição. Então disse: 

NossaSenhoravaiaparecernessaterra.

Ummêsdepois,junhode1981,come-
çaramasapariçõesdeMedjugorje!

Irmã Briege já esteve, há anos, várias

vezes em Belo Horizonte a convite da Re-

novação Carismática.

A BÊNÇÃO DE DEUS
É importante não esquecer que toda ver-

dadeira bênção vem de Deus e não da sorte
ou do acaso. A sorte na realidade não exis-
te, porque Deus é Senhor de todas as coisas
e não deixa nada ao acaso. A sorte é uma
invenção do homem e quando alguém me
diz «boa sorte», eu respondo «que Deus te
abençoe!». Como os grãos de uma romã
não deixam entre eles nenhum espaço mas
são magnificamente unidos, também Deus
não deixa nenhum vazio escapar-Lhe.

Medjugorje é um lugar de grandes bên-
çãos, já não é preciso prová-lo. Mas, vi-
vendo as mensagens de Maria, cada um
de nós pode tornar-se bênção para os ou-
tros e fazer do seu trabalho, da sua casa, da
sua vida, um rio de bênçãos.

Os padres são quem dão as mais fortes
bênçãos porque, como diz a Rainha da Paz,
«Quando um padre os abençoa, queridos fi-
lhos, é o Meu Filho que os abençoa. A bên-
ção do padre é maior do que a Minha. Se os
sacerdotes soubessem o que dão quando
abençoam, abençoariam dia e noite!»

Neste mês de Janeiro, em Medjugorje,
os Franciscanos passam pelas casas para as
abençoar e abençoar as famílias. Pudésse-
mos nós retomar estas ricas tradições em
todas as paróquias do mundo!

Um amigo de Kerala, pai de família
muito próximo de Deus, contou-me que um
dia, encontrando-se na missa, devia partir
imediatamente quando terminasse, por cau-
sa de uma viagem importante. Como a mis-
sa demorava mais do que o previsto, foi
tentado a sair antes do fim. Mas pensou:
«Não, não vou perder a bênção final!» e fi-
cou para a receber. 

Mais tarde, quando se dirigia para outra
cidade, foi apanhado num acidente muito
grave que atingiu vários carros à sua volta.
Foi uma hecatombe. Mas ele foi totalmen-
te poupado, sem um arranhão, o que não
podia ser explicado. Ouviu então uma voz
que lhe disse: «Como ficaste para receber a
minha bênção, a tua vida foi salva!»

Ir. Emmanuel 

www.enfantsdemedjugorje.com

Numa entrevista a Janice Connell, Mir-
jana diz: «Há três coisas que Satanás não
sabia: que Deus mandaria Maria, a mu-
lher por Ele escolhida, a Seu povo, duran-
te todo o século, para avisar, encorajar e
animar as almas que lutam principal -
mente neste tempo de grandes distúrbios;
que Deus permitiria que descesse sobre
todo o mundo uma enorme quantidade de

graça, nunca antes vista
na história da humani-
dade; que Deus esco -
lheria pessoas, que per-
manecerão fiéis, sejam
quais forem as seduções
ou os ataques de Sata-
nás.»

Mirjana, numa entrvista  a um Grupo de
Peregrinos de Foggia (Itália), disse, entre
outras coisas.

Vejo Nossa Senhora todos os anos no dia
18 de Março (seu aniversário, mas em outras

oportunidades falou que não é por este moti-

vo que tem aparição neste dia, mas oportu-

namente vamos saber o porquê). Em relação
ao dia 2, não sei quando terminarão as apari-
ções. Estas são muito diferentes das que eu ti-
nha, diariamente, e que terminaram no Natal
de 1982, quando conheci o 10º segredo.

Nos dias 2, Nossa Senhora reza comigo
pelos não-crentes, apesar de não usar esta
expressão, mas “aqueles que ainda não
conhecem o amor de Deus”. Em relação a

esta intenção, Nossa Senhora pede a todos
que  A sentem como Mãe  que A ajudem,
porque afirma que podemos mudar os não-
crentes, com a nossa oração e exemplo.

Nestes tempos tão difíceis, Ela deseja
nossa oração porque toda violência, guerras,
homicídios, maldades, injustiças em todos
os sentidos, suicídios, divórcios, abortos,
drogas... são causados pelos não-crentes.

Por isso repete: “Quando rezam por
eles,estãoarezartambémporvocêsepe-
loseufuturo.” 

Da minha parte, assumo esta missão
com extrema seriedade, pois se pudessem
ver, uma única vez, as lágrimas que escor-
rem na face de Nossa Senhora, quando fala
dos não-crentes, tenho certeza de que to-
dos rezariam com o coração.

Nossa Senhora diz que este é um tempo
de DECISÃO, porque nós que  acredita-
mos em Deus, temos uma grande responsa-
bilidade, pois sabemos que podemos enxu-
gar as  lágrimas de nossa Senhora.

Como filhos queridos e amados por tão
boa Mãe, unamo-nos, principalmente nos
dias 2, de modo especial, a Rainha da Paz
e a Mirjana, rezando, fazendo sacrifícios,
pequenos que sejam, e aos pés de Jesus Sa-
cramentado peçamos Misericórdia para to-
dos aqueles que estão passando suas vidas
como se Deus não existisse. Olhemos aos
mais próximos de nós.... como estão fazen-
do nossa Mãe chorar...

MEDJUGORJE,ITÁLIAeFÁTIMA
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