
“Queridos filhos: rezem, trabalhem e 
testemunhem com amor o Reino dos Céus, 
a fim de que  vocês possam estar bem aqui
na terra. Filhinhos, Deus abençoará cem 
vezes mais seus esforços, e vocês serão 
testemunhas entre os povos. As almas dos
que não creem, sentirão a graça da 
conversão, e o céu será grato por seus 
esforços e sacrifícios. Filhinhos, testemunhem
com o terço na mão que são meus e 
decidam-se pela santidade. Obrigada por 
terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de agosto de 2019

“Queridos filhos: meu chamado para vocês 
é a oração. Que ela seja alegria para vocês
e uma coroa de flores que os une a Deus. 
Filhinhos, as provações virão, e vocês não
serão  fortes, e o pecado reinará. Mas, se
vocês são meus, vencerão, porque o seu 
refúgio será o coração de meu Filho Jesus.
Portanto, filhinhos, retornem à oração até
que a oração se torne vida para vocês de dia
e de noite. Obrigada por terem respondido
ao meu chamado."

Medjugorje, 25 de julho de 2019

“Queridos filhos: agradeço a Deus por vocês,
de forma especial, filhinhos. Obrigada por 
terem atendido ao meu chamado. Preparo-os
para um novo tempo, para que sejam firmes
na fé e perseverantes na oração; e para que
o Espírito Santo atue por meio de vocês e
renove a face da terra. Rezo com vocês pela
paz, que é o dom mais precioso, mesmo que
Satanás deseje a guerra e o ódio, vocês, 
filhinhos, sejam minhas mãos estendidas e
caminhem orgulhosos com Deus. Obrigada
por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de junho de 2019
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O 30º Festival Mladifest, festival dos
jovens em Medjugorje, foi realizado en-
tre os dias 1º a 6 de agosto e contou, nes-
te ano, com a participação de convidados
muito especiais. Estiveram presentes 14
dignatários do mais alto escalão da Igreja
Católica, entre cardeais, arcebispos e bis-
pos e representantes da Santa Sé. Todos
constataram que o Festival dos Jovens te-
ve dimensão mundial e transcorreu num
clima muita alegria.

O cardeal Angelo de Donatis, vigá-
rio geral de Sua Santidade para a dioce-
se de Roma, presidiu a missa de abertu-
ra do Mladifest. Havia cerca de 50 mil
participantes, provenientes de 80 países.
O cardeal trouxe um caloroso cumpri-
mento e as bênçãos do Santo Papa. Em
sua homilia, abordou o tema do encontro
“Siga-me” dizendo “que devemos ouvir
o “Siga-me” que o mestre Jesus dirige a
nós. Para isso, é necessário que o Espíri-
to Santo abra nosso coração e o encha da
sabedoria divina.”

Estiveram presentes também, pela pri-
meira vez em Medjugorje, o cardeal Vin-
ko Puljic, presidente da Conferência dos
Bispos da Bósnia e Herzegovina e arce-
bispo de Sarajevo; o arcebispo José Ro-
dríguez Carballo, Secretário-Geral da
Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica; o arcebispo Luigi Pezzuto
Núncio Apostólico do Vaticano para a

Bósnia e Herzegovina; o arcebispo Hen-
ryk Hoser, Visitador Apostólico para
Medjugorje  e  o arcebispo Rino Fisi-
chella, Presidente do Pontifício Conselho
para a Promoção da Nova Evangelização
que presidiu a missa de encerramento do
Festival, concelebrada por 714 sacerdotes
e acompanhada por 2.850.000 pessoas
através da transmissão de TV a cabo e In-
ternet.

O Festival de Jovens é uma manifesta-
ção de unidade: vieram pessoas de todas
as partes do mundo, de todos os povos,
culturas e línguas. E todos se sentiam co-
mo uma única família. Este ano, nova-
mente, o Secretariado Rainha da Paz de
Belo Horizonte teve participação ativa:
levou a bandeira brasileira na abertura do
festival, participou da oração do terço e
oração dos fiéis em português,da procis-
são com a imagem da Rainha da Paz e da
missa de encerramento. Receberam dos
cardeais presentes, um terço e um cajado,
símbolos de que somos peregrinos neste
mundo e que devemos ter uma mão em
Nossa Senhora (terço) e a outra em Jesus
(cajado).

O Festival terminou no dia6 de agosto
com uma santa missa (às 5h da manhã!)
no Monte Krizevac. Os participantes já se
programam para o festival de 2020, e o
Secretariado Rainha da Paz de Belo Hori-
zonte estará presente novamente!

Miroslav Deur

30º MLADIFEST – “SIGA-ME”

“SUPLICO-LHES:

ESCUTEM AS 

MINHAS 

MENSAGENS E 

VIVAM-NAS!”
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“Nenhuma força poderia ter impedido o
homem de caminhar em direção à Mãe”.
Com essas palavras, o  Pe. Miljenko Šteko
inicia sua pregação. Segundo ele, os paro-
quianos de Medjugorje, juntamente com pe-
regrinos de todo o mundo - alguns deles de-
pois de vários dias de caminhada - celebra-
ram o 38º aniversário das aparições de Nossa
Senhora, num espírito de oração. Disseque  a
igreja de São Tiago, a Colina das Aparições e
a Montanha da Cruz ficam lotadas, o tempo
todo, com peregrinos que também afirmam
ser o sacramento da confissão um dos mo-
mentos mais importantes de sua peregrinação
e que, para isso, há  muitos padres disponíveis
o tempo todo.

Junto com os peregrinos da Bósnia e Her-
zegovina e Croácia, estavam ali grupos vin-
dos de 27 países como: Alemanha, Áustria,
Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Itália, Es-
lovênia, Ucrânia, França, Polônia, República
Tcheca, Suíça, Suécia, Coréia, China, Bélgi-
ca, Hungria, Eslováquia, Taiwan, Porto Rico,
Moldávia, Espanha, Sri Lanka, Brasil, Méxi-
co, Nova Zelândia e Martinica. 

Pe. Miljenko Šteko disse que Maria nos
encaminha para a força e o poder do Espírito
Santo, não para a nossa própria força. Ela nos
orienta a sermos abertos à graça de Deus, a
nos rendermos completamente a ela, para que
essa graça possa ser refletida em nós.

Passados 38 anos, perguntou ele: “O que
aconteceu em Medjugorje? O que aconteceu
na Herzegovina? O que aconteceu em um
país que acredita na bem-aventurada Virgem
Maria e a ama, num país que teve tantas vo-
cações religiosas? Os olhos da fé nunca fo-
ram fechados.

Muitos queriam saber o que significava tu-
do isso, mas os peregrinos de todo o mundo
responderam com sua contínua vinda para

Medjugorje. Ao chegarem, primeiro elespro-
curamum sacerdote para confissão e, a partir
daí, rios de misericórdia começam a fluir e ir-
radiar a paz deste lugar.

Refletindo sobre os frutos,  Pe. Miljenko
perguntou: “Quem poderia ter contado as inú-
meras pessoas esperando por confissões, to-
das as lágrimas derramadas neste lugar, todas
as conversões ocorridas e, ainda, todos os ca-
minhosaqui corrigidos? Quem poderia ter
contado todos os cônjuges que foram reconci-
liados aqui ou as vocações que cresceram nes-
te  lugar?” Segundo ele, precisamos de um
milagre de conversão, precisamos estar no rit-
mo com o Cristo ressuscitado, para que ele
seja reconhecido na fração do pão, na Euca-
ristia, para que vivamos novamente alimenta-
dos com Seu Corpo e Sangue.

Medjugorje, em todos esses anos,renovou
a genuína devoção e  prática cristã, ensinou-
nos a rezar e a jejuar de novo, a celebrar a
santa missa com o coração. Medjugorje se-
guirá sussurrandonovamente a oração, e todas
as mãos continuarão a segurar as contas do
rosário, como tem acontecido nesses quase 40
anos, concluiu Pe. Miljenko Steko no final da
sua homilia.                                                   

(Adaptação)          
www.medjugorje.hr

Homilia do Pe. Miljenko Šteko 
no 38º aniversário das aparições

de Nossa SenhoraMedjugorje, 2 de agosto de 2019

“Queridos filhos: grande é o amor do
meu Filho! Se conhecessem a grandeza
do seu amor, não deixariam de adorá-lo e
agradecer-lhe. Ele está sempre vivo com
vocês na eucaristia, porque a eucaristia é
o Seu coração. A eucaristia é o coração
da fé! Ele nunca os abandonou. Mesmo
quando procuraram dele se afastar, ele
nunca se afastou de vocês. É por isso
que o meu coração materno se sente fe-
liz quando vê que, cheios de amor, retor-
nam a ele; quando vejo que vêm a ele pe-
lo caminho da reconciliação, do amor e
da esperança.

O meu coração materno sabe que,
quando vocês empreendem o caminho
da fé, são brotos, botões; mas, com a

oração e o jejum, tornam-se frutos, mi-
nhas flores, os apóstolos do meu amor.
Serão portadores de luz e iluminarão,
com amor e sabedoria, todos ao redor de
vocês.

Meus filhos, como mãe eu vos peço:
rezem, reflitam, contemplem. Tudo de be-
lo, doloroso, alegre e santo que lhes
acontece, faz com que cresçam espiri-
tualmente efaz crescer em vocês o meu
Filho. 

Meus filhos, abandonem-se nele, acre-
ditem nele, confiem no seu amor. Seja Ele
quem os guie! Que a eucaristia seja o lu-
gar onde vocês alimentem sua alma. E
depois divulguem o amor, a verdade e tes-
temunhem o meu Filho. Obrigada.”

Medjugorje, de 2 de julho de 2019

“Queridos filhos: de acordo com a
vontade do Pai misericordioso, eu lhes
dei e ainda lhes darei evidentes sinais de
minha presença materna. Meus filhos,
esse é um desejo maternal pela cura das
almas. É o desejo de que todo filho meu
tenha verdadeira fé e viva para ver expe-
riências maravilhosas, bebendo da fonte
das palavras de meu Filho - as palavras
da vida! Meus filhos, meu Filho, por Seu
amor e sacrifício, trouxe a luz da fé ao
mundo e mostrou-lhes o caminho da fé.
Porque a fé, meus filhos, eleva a dor e o
sofrimento. A verdadeira fé torna a ora-
ção mais sensível e realiza obras de mi-

sericórdia - um diálogo, um presente.
Aqueles que têm fé - fé verdadeira - são
felizes, apesar de tudo, porque vivem o
começo da felicidade celestial na terra.
Portanto, meus filhos, apóstolos do meu
amor, eu os estou chamando a dar um
exemplo de verdadeira fé, para levarem
luz aonde há trevas, para que vivam meu
Filho. Filhos meus, como mãe digo-lhes:
sem os seus sacerdotes, vocês não po-
dem seguir o caminho da fé e seguir o
meu Filho. Rezem, para que eles tenham
força e amor para guiá-los. Que suas
orações sempre estejam ao lado deles.
Obrigada.”

Medjugorje, 2 de setembro de 2019

Mensagens extraordinárias de 
Nossa Senhora Rainha da Paz 

EX PE DIEN TE

Queridos filhos: rezem, rezem o terço
todos os dias: essa coroa de flores que me
une, como mãe, às suas dores, sofrimen-
tos, desejos e esperança.

Apóstolos do meu amor, eu estou com
vocês pela graça e pelo  amor do meu Fi-
lho e peço a vocês orações.

As orações de vocês são muito neces-
sárias ao mundo, para que as almas se
convertam. Abram seu coração com total
confiança ao coração de meu Filho, e ele
irá escrever em seu coração a síntese de
sua palavra, ou seja, o amor. Vivam em
união indissolúvel com o Sagrado Cora-
ção de meu filho.

Filhos meus, como mãe, eu lhes digo
que está acabando o tempo para se ajoe-
lharem diante de meu Filho, para o reco-

nhecerem como  seu Deus, centro de sua
vida.

Ofereçam-lhe o dom de que ele mais
gosta: o amor ao próximo, a misericórdia e
o coração puro.

Apóstolos do meu amor, muitos de
meus filhos ainda não reconheceram o
meu Filho como seu Deus, ainda não co-
nheceram o seu amor; mas vocês, com
suas orações, rezadas através de um co-
ração puro e aberto, são como dons ofe-
recidos a meu Filho que farão com que até
os mais duros corações se abram.

Apóstolos do meu amor, a força da ora-
ção, realizada com o coração intenso e
cheio de amor, transforma o mundo. Por
isso, filhos meus, rezem, rezem, rezem.
Eu estou com vocês. Obrigada.”
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FIMBAR: Eu sei que você ficou muito triste,
quando ouviu falar da morte do padre Slavko,
seu amigo íntimo e guia espiritual por muitos
anos. Conte-me sobre a alegria que você teve
na noite seguinte à sua morte, quando Nossa
Senhora falou à vidente Marija: “Hoje o seu ir-
mão Slavko nasceu no céu.”
VICKA: Fiquei triste, quando aconteceu. É
humano. Foi muito cedo e de repente.

Embora, por outro lado, eu percebesse que
era o plano de Deus e teríamos que aceitar.
Deus sabe o que é melhor. Naquele dia, eu es-
tava com a irmã Elvira, na comunidade Cená-
culo e estava indo para Capljina, quando en-
contrei o padre Slavko. Ele estava prestes a su-
bir o Krizevac (a montanha da cruz). Ele me
cumprimentou, enquanto eu estava passando.
Eu estava em Capljina, quando minha família
me chamou para me dizer que o padre Slavko
sentiu-se mal e fora levado ao hospital de Mos-
tar. Perguntei se sabiam para qual hospital es-
tava sendo levado e me disseram: “ Não. É me-
lhor você retornar a casa primeiro”. Perguntei
“Por quê ?”. É muito humano reagir com lágri-
mas e ficar triste, mas isso também é um dom
de Deus e devemos aceitá-lo. 

Foi muito especial. Eu sei o que o padre
Slavko fez por Medjugorje e que sacrifícios fez
por Nossa Senhora. Foi uma grande alegria, pa-
ra mim, poder viajar com ele. Nós viajamos
tanto pelo mundo!... Ele era uma pessoa pa-
ciente, de grande espírito e orava o tempo todo.

Pessoas assim são tão raras!... Eu acho que
aquela foi sua missão e acho que Nossa Senho-
ra e Deus disseram: “Você fez sua parte e ago-
ra é hora de você descansar conosco”.

FINBAR: Sentia que seu coração estava aqui
com Nossa Senhora, com suas mensagens e
que na verdade era a voz de Nossa Senhora pe-
lo mundo.
VICKA: Quando viajávamos, sempre era uma
grande alegria. Quando viajávamos às quartas
e sextas-feiras, nos dias de jejum, às vezes não
saíamos da igreja o dia inteiro. Ele realmente
viveu as mensagens com amor e queria usar de

cada mo-
mento para
transmitir a
mensagem
de Nossa
Senhora.
Ele nunca
desperdi-
çou o
t e m p o
com coisas comuns,
como comer ou conversar. 

(Adaptação do livro: 
“Vicka, Sua História”)

Ajude-nos a continuar 
divulgando as 

MENSAGENS DE 
NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ.

Seja um colaborador 
do Secretariado 
Rainha da Paz!

Sua contribuição pode ser feita
diretamente no SECRETARIADO
RAINHA DA PAZ, através de che-
que nominal, depósito ou transferên-
cia bancária.

Como filho querido da Rainha da
Paz, responda com o coração a este
pedido, e Ela, como Mãe, saberá lhe
agradecer. 

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

Envie-nos cópia do comprovante de

seu depósito, para que possamos

saber que foi VOCÊ quem ajudou 

esta obra da Rainha da Paz.

n CHEQUES CRUZADOS E

NOMINAIS ao SECRETARIADO

RAINHA DA PAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

CARO LEITOR, AGORA VOCÊ PODERÁ LER ESTE BOLETIM EM NOSSO SITE: 
www.secretaridorainhadapazbh.com.br /  Facebook: @Secretariado.Rainha.da.Paz.BH

No dia 25 de junho de 2019, na igreja da Boa Viagem, às
19:00, foi celebrada uma missa solene em honra à Nossa Se-
nhora Rainha da  Paz. A eucaristia foi presidida pelo diretor
espiritual do Secretariado Rainha da Paz Pe. Gilson de Oli-
veira Filho. Como de costume, antes da celebração, rezou-se
o terço da misericórdia com todos os presentes. Em seguida,
houve a entrada solene de Nossa Senhora num andor cuida-
dosamente ornamentado, sob os aplausos de todos os devo-
tos. A missa contou ainda com a participação da voz e violão
do Tom e amigos. Muitos devotos trouxeram flores para ho-
menagear Nossa Senhora. Após a missa, houve uma peque-
na procissão ao redor da igreja. Ao final, foi feita uma belís-
sima adoração ao Santíssimo Sacramento.

Nosso agradecimento a todas as pessoas que se dispuse-
rem a colaborar com o Secretariado nesse momento tão sig-
nificativo. Agradecemos ainda aos padres e colaboradores da
igreja da Boa viagem que, além de nos receberem com cari-
nho, não medem esforços para nos ajudar. 

MISSA EM COMEMORAÇÃO AO 
38º ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES DE

NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

Pe. Slavko foi transferido para a paróquia de Medjugorje em1982, um ano após o início
das aparições. 

Ele foi uma das figuras mais proeminentes e luminosas, que ajudava os videntes e rece-
bia os peregrinos. Esse brilhante franciscano que era um especialista em educação religiosa
e psicoterapia, inflamou-se de um imenso amor pelo seu próximo. Passou toda a sua vida
explicando a influência de Medjugorje e as mensagens da Rainha da Paz. Compreendeu,
mais especialmente, o significado da oração e da fé com o coração. 

Em 24 de novembro de 2000, no topo da montanha do Krizevac, enquanto ele estava, uma
vez mais, rezando a Via-Sacra com paroquianos e peregrinos, sentiu uma dor, sentou-se nu-
ma pedra na décima quarta estação e depois perdeu  a consciência. Nesse local, ele entregou
sua alma a Deus, com a idade de 54 anos. Seu coração tinha dado tudo. No dia seguinte, a
Virgem Maria disse à vidente Marija: “Seu irmão Slavko nasceu para o céu, e ele está inter-
cedendo por vocês”.

(Adaptação do livro: “Medjugorje O LUGAR DO AMOR – Onde o Céu toca a Terra”)

NOTA

Entrevista com a Vicka 
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No dia 8 de julho, teve início o 24º retiro
espiritual dos sacerdotes, em Medjugorje, com
uma missa vespertina celebrada pelo dr. Fr.
Miljenko Šteko, provincial da Província Fran-
ciscana da Herzegóvina.

Em sua homilia, Fr. Miljenko citou o fa-
moso verso de Santo Agostinho - "Nossos co-
rações estão inquietos até que possam encon-
trar o seu descanso em vós, ó Senhor".

Aos sacerdotes, disse que Medugorje deu a
muitos esta poderosa experiência de reconci-
liação e paz: a Rainha da Paz! Essa voz forte
ressoa em todo o mundo, em todos esses anos
e décadas. Muitos responderam a ela e chega-
ram a este pequeno e quieto lugar da Herze-
góvina. Eles só encontraram dois caminhos
nas duas colinas circundantes: duas subidas
em pedras nuas. Com as contas do rosário em

suas mãos sobem ao topo, rezando. Partici-
pam da santa missa com o coração e, de igual
modo, fazem a adoração a Jesus no Santíssi-
mo Sacramento. Milhares de outras pessoas
encontraram o mesmo em sua própria busca e
esperança. Algo poderoso é alcançado no sa-
cramento da reconciliação, ao aceitarmos a
verdade sobre nós mesmos, a verdade que diz
que somente em paz com Deus podemos ter e
descobrir nossa própria paz.

Disse também: “Nós precisamos, de vez
em quando, ficar em silêncio, para que possa-
mos aguçar o nosso olhar, nossa audição inte-
rior e nossos sentidos espirituais para as reali-
dades que deixamos de notar, em meio à agi-
tação da vida diária, devido à cegueira provo-
cada pelas luzes deste mundo  que nos impe-
dem de contemplar Deus e  o divino.  Afirmou

ainda: “Esse retiro nos convida a fazer uma
pausa em nossa jornada espiritual e a definir a
verdadeira meta de nossas vidas e o caminho
que leva a ela, através da intercessão de Nos-
sa Senhora”.

Concelebraram essa santa missa 257 sacer-
dotes. E, na manhã do dia 9 de julho, já havia
350 sacerdotes de 32 países, presentes na ca-
tequese do Visitador Apostólico de Medjugor-
je, Mons. Henryk Hoser.

(Adaptação)          
www.medjugorje.hr

Sobre o Retiro Espiritual para os
Sacerdotes em Medjugorje

ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO
n TODA 1ª TERÇA-FEIRA

DO MÊS 
Horário: às 14h com 

Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA DA 

BOA VIAGEM

ROSÁRIO NA PRAÇA DO
PAPA COM Pe. GILSON           

TODO PRIMEIRO SÁBADO
DO MÊS, ÀS 15h

VENHAM PARTICIPAR
CONOSCO!

MISSA EM HONRA A 
NOSSA SENHORA
RAINHA DA PAZ
n TODA TERCEIRA

TERÇA-FEIRA DO MÊS 
Horário: às 14h com 

Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA 
DA BOA VIAGEM

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Diretor Espiritual: Pe. GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

13 a 20 de novembro 2019

CIDADE DO MÉXICO
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Diretor Espiritual: Pe. GILSON DE OLIVEIRA FILHO
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

3 a 14 fevereiro de 2020 (12 dias)

TERRA SANTA

PEREGRINAÇÕES

n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com   

n PRISMAZUL: (11) 5572-2697 - prisma.turismo@uol.com.br 

Diretor Espiritual: Pe. HELENO RAIMUNDO DA SILVA 
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

23 de setembro a 8 de outubro 2019 (16 dias)

LOURDES - AVIGNON - LA SALLETE - TURIM  

PISA - ASSIS

NAZARÉ - TIBERÍADES – MAR MORTO

GALILEIA - JERUSALÉM – BELÉM – EMAÚS

MEDJUGORJE

ADQUIRA A 
NOVA EDIÇÃO 
DOS LIVROS!

OFERECEMOS PREÇOS 

ESPECIAS NA COMPRA DO 

LOTE DE 200 LIVROS.

(100 livros: Mensagens da

Rainha da Paz e 100 Rezem

com o coração)

PEREGRINAÇÃO FESTIVAL DE JOVENS EM MEDJUGORJE - 2019

PEREGRINAÇÃO MEDJUGORJE 
JUNHO 2019

PEREGRINAÇÃO MEDJUGORJE 
E ITÁLIA -  JUNHO  2019 
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