
“Queridos filhos: hoje, neste dia de graça,
convido-os, de modo especial, a abrirem
seu coração e rezarem a Jesus, para que
ele fortaleça a sua fé. Filhinhos, através 
da oração com o coração, da fé e das
obras, vocês compreenderão o que 
significa viver uma verdadeira vida cristã.
Muitas vezes, filhinhos, sua vida e seu 
coração são oprimidos pela escuridão, 
dor e cruzes. Não vacilem na fé e nem 
se perguntem porque, pensando que 
estão sozinhos e abandonados, mas abram
seu coração, rezem e creiam firmemente;
então, seu coração sentirá a proximidade
de Deus, sentirá que Deus nunca os aban-
dona e que está ao seu lado em todos mo-
mentos. Através da oração e da fé, Deus
responderá a todos os seus porquês e
transformará em luz todas as suas dores,
sua escuridão e suas cruzes. Obrigada.”

SE CRE TA RIA DO RAI NHA DA PAZ – Av. Álvares Cabral, 344, S/609 – Centro – 30170-911 – Be lo Ho ri zon te/MG – (31)3273-8654 – rai nha da pazbh@hot mail.com

Rai nha da Paz
Nº 190

S E  C R E  T A  R I A  D O  R A I  N H A  D A  P A Z

B E  L O  H O  R I  Z O N  T E  -  M G

ANUNCIANDO

MEDJUGORJE

MEN SA GENS DE NOS SA SE NHO RA RAI NHA DA PAZ 

Aparição anual de 
Nossa Senhora Rainha

da Paz ao vidente 
Jakov em 25 de 

dezembro de 2019

Por alguma razão, Maria, insistentemen-
te, fala da necessidade de união familiar,
apelando a que “todas as famílias devem
rezar unidas e ler a Bíblia” (1.2.1985).

O ritmo atual de vida, a forma como o
dia a dia é vivido pelo homem, numa au-
sência total de Deus, apenas baseado nas
forças humanas, tem trazido descontenta-
mento, tristeza e até falta de sentido à pró-
pria existência. A corrida a tudo o que é
material, partindo do princípio de que es-
ses bens preenchem as necessidades totais
do ser humano, cria um vazio que nasce
sem percebermos, de forma incipiente,
mas que pouco a pouco degenera e se
transforma num logro, que muitos já de-
tectaram em suas vidas, mas outros ainda
não descobriram. Por isso, Nossa Senhora
deseja, expressamente, colocar a palavra
de Deus nos nossos pensamentos e no nos-

so coração, pois, desse modo, transborda-
remos de alegria e conheceremos o amor.
E, fazendo um alerta incisivo, diz-nos, di-
rigindo-se particularmente às famílias nas
quais há crianças ou jovens: “(...) Filhi-
nhos, coloquem a Sagrada Escritura em
lugar visível em sua família. Leiam-na e
vivam-na. Ensinem a seus filhos, por-
que, se vocês não forem para eles, um
exemplo, eles se encaminharão para o
ateísmo. Reflitam e rezem. Então, Deus
nascerá no seu coração, e o seu coração
será feliz” (25.8.1996).

É necessário, portanto, rezar para com-
preender tudo o que nos cerca. Rezar é es-
tar com Deus, é ler e conhecer a Sua Pala-
vra. É vivê-la! É trazê-la para o cotidiano,
colocá-la nele e transformar tudo em ora-
ção. É o que Nossa Senhora nos ensina e
nos pede, quando nos incita a tornar visí-

vel a Bíblia e a assumi-la como companhia
diária e familiar, porque “Assim conhece-
rão a oração com o coração, e seus pen-
samentos estarão em Deus” (25.1.2007).

Desse modo, também seremos capazes
de reconhecer os sinais dos tempos. O que
são estes sinais dos tempos? Os sinais são
todas as coisas que estão a acontecer no
mundo de hoje e que nos indicam o cami-
nho, aquele que nos leva para Deus. Estas
podem ser coisas belas, mas também po-
dem ser situações difíceis (por exemplo,
uma doença, uma perda), que nos fazem
compreender mais facilmente que, de fato,
precisamos de Deus e que Deus quer estar
vivo nas nossas vidas. Como Nossa Senho-
ra afirma, Deus nunca esteve tão perto de
nós e, por isso, convida-nos a “renovar a
oração nas famílias, lendo a Sagrada Es-
critura e a experimentar a alegria no en-
contro com Deus, que ama infinitamente
as Suas criaturas” (25.9.1999).

(Adaptação do livro: “MEDJUGOR-
JE, O LUGAR DO AMOR - ONDE O

CÉU TOCA A TERRA”)

Maria nos pede: 
“Rezem o terço e leiam 

a Bíblia em família”.

“SUPLICO-LHES:

ESCUTEM AS 

MINHAS 

MENSAGENS E 

VIVAM-NAS!”

“Queridos filhos: que este tempo seja para
vocês um tempo de oração. Sem Deus, 
vocês não têm paz. Por isso, filhinhos, 
rezem pela paz em seu coração e em suas
famílias, para que Jesus possa nascer em
vocês e dar-lhes o seu amor e a sua 
bênção. O mundo está em guerra, pois os
corações estão cheios de ódio e inveja. 
Filhinhos, vê-se a falta de paz nos olhos,
porque não permitiram que Jesus nascesse
em sua vida. Procurem-no, rezem, e ele 
irá se doar a vocês no Menino que é 
alegria e paz. Eu estou com vocês e rezo
por vocês. Obrigada por terem atendido 
ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de novembro de 2019

“Queridos filhos: hoje convido vocês a rezarem ainda

mais, até que em seu coração sintam a santidade do

perdão. Nas famílias deve haver santidade, pois, 

filhinhos, não há futuro para o mundo sem amor e 

santidade, porque na santidade e na alegria, vocês se

doam ao Deus Criador, que os ama com amor imenso.

Por isso, ele me envia a vocês. Obrigada por terem

atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de janeiro de 2020

"Queridos filhos: trago-lhes o meu Filho Jesus, para que os 
abençoe e revele a vocês o seu amor que provém do céu. O coração de vocês 
anseia pela paz que está cada vez menos presente na terra. É por isso que as
pessoas estão longe de Deus, e as almas estão doentes e caminham para a morte
espiritual. Estou com vocês, filhinhos, para conduzi-los neste caminho de salvação
ao qual Deus os chama. Obrigada por terem atendido ao meu chamado."

Medjugorje, 25 de dezembro de 2019

VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM PORTUGUÊS: www.medjugorje.org.br 

CARO LEITOR, AGORA VOCÊ PODERÁ LER ESTE BOLETIM EM NOSSO SITE: 
www.secretaridorainhadapazbh.com.br /  Facebook: @Secretariado.Rainha.da.Paz.BH
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Medjugorje, 2 de janeiro de 2020

"Queridos filhos: sei que estou pre-
sente na vida e no coração de vocês.
Sinto o seu amor, escuto suas orações e
as dirijo ao meu Filho. Porém, filhos
meus, desejo estar, através do meu
amor maternal, na vida de todos os
meus filhos. Desejo reunir todos os
meus filhos ao meu redor, sob o meu
manto maternal. Por isso, convido e cha-
mo vocês, apóstolos do meu amor, para
me auxiliarem. Filhos meus, meu Filho
pronunciou as palavras “Pai nosso”. Pai
nosso que está em toda parte e no nos-
so coração, porque ele deseja ensiná-
los a rezar com palavras e sentimentos.
Deseja que sejam sempre melhores,
que vivam o amor misericordioso, que é

oração e sacrifício ilimitado pelos outros.
Meus filhos, deem ao meu Filho o amor
ao próximo. Deem a seu próximo, pala-
vras de consolo, compaixão e atos de
justiça. Tudo aquilo que vocês dão aos
outros, apóstolos do meu amor, meu Fi-
lho aceita como um presente. E eu es-
tou também com vocês, porque meu Fi-
lho deseja que o meu amor, como um
raio de luz, reanime as almas, ajude-as
na busca da paz e da felicidade eterna.
Por isso, meus filhos, amem-se uns aos
outros. Permaneçam unidos por meio de
meu Filho. Sejam filhos de Deus que,
unidos, pronunciem o Pai nosso com um
coração pleno, aberto e puro. E não te-
nham medo! Obrigada."

Medjugorje, 2 de dezembro de 2019

“Queridos filhos: enquanto vejo vo-
cês que amam o meu Filho, o meu co-
ração se enche de ternura. Eu os aben-
çoo com a minha bênção maternal.
Com a minha bênção maternal, aben-
çoo também seus pastores que pronun-
ciam as palavras de meu Filho, aben-
çoam com suas mãos e o amam tanto,
que estão dispostos a fazerem, com
alegria, qualquer sacrifício por Ele, e
seguem a Ele, que foi o primeiro pastor,
o primeiro missionário!

Filhos meus, apóstolos do meu
amor, viver e trabalhar para os outros,
para todos aqueles que vocês amam
através do meu Filho é a alegria e o
consolo da vida terrena. Se, através
da oração, do amor e do sacrifício, o
Reino de Deus estiver em seu cora-

ção, então a vida será alegre e serena
para vocês.

Entre aqueles que amam a meu Fi-
lho e que se amam reciprocamente por
meio dele, as palavras não são neces-
sárias. Basta um olhar para escutar as
palavras não pronunciadas e os senti-
mentos não expressos. Onde reina o
amor, o tempo já não conta.

Nós estamos com vocês. Meu Filho
os conhece e os ama. O amor é o que
os conduz a mim e, por meio desse
amor, virei e falarei a vocês das obras
da salvação. Desejo que todos os meus
filhos tenham fé e sintam o meu amor
maternal que os conduz a Jesus. Por is-
so, filhos meus, onde forem, iluminem
com amor e fé, como apóstolos do
amor. Obrigada.”

Medjugorje, 
2 de novembro de 2019

“Queridos filhos: meu amado Filho sempre re-
zou e glorificou o Pai celeste. Sempre falou tudo
para ele e confiou em Sua vontade. Vocês tam-
bém precisam fazer assim, filhos meus, pois o
Pai celeste sempre escuta seus filhos. Um cora-
ção em um coração - amor, luz e vida.

O Pai celeste se doou através de um rosto hu-
mano, e esse rosto é o rosto do meu Filho. Vo-
cês, apóstolos do meu amor, precisam sempre
levar o rosto do meu Filho em seu coração e em
seus pensamentos. Vocês devem sempre pensar
em Seu amor e em Seu sacrifício. Devem rezar
para que sintam sempre a sua presença, pois,
apóstolos do meu amor, esse é o modo de ajudar
todos aqueles que não conhecem o meu Filho,
que não conheceram o seu amor.

Filhos meus, leiam o Evangelho. Há sempre
algo de novo, e isso é o que os une ao meu Filho,
que nasceu para trazer palavras de vida para to-
dos os meus filhos e para sacrificar-se por todos. 

Apóstolos do meu amor, guiados pelo amor a
meu Filho, levem amor e paz a todos os seus ir-
mãos. Não julguem ninguém. Amem cada um
através  do amor de meu filho. Dessa forma, vo-
cês vão cuidar de sua alma: e essa é a coisa
mais preciosa  que verdadeiramente lhes perten-
ce. Obrigada.”

Medjugorje,  
2 de outubro de 2019

“Queridos filhos: a vontade e o amor do Pai
celestial fazem com que eu esteja aqui, no meio
de vocês, para ajudar, com o meu amor maternal,
o crescimento da fé no seu coração e para que
possam compreender verdadeiramente o sentido
da vida terrestre e a grandeza da vida celestial.

Filhos meus, a vida na terra é o caminho em
direção à eternidade, à verdade, à vida e  ao meu
Filho. Por esse caminho, desejo conduzi-los. Vo-
cês, filhos meus, que têm sede do meu amor, da
verdade e da fé, saibam que há apenas uma ver-
dadeira fonte da qual podem beber: a confiança
no Pai celestial, a confiança em seu amor. Aban-
donem-se completamente à Sua vontade e não
tenham medo.

Tudo o que é  melhor para vocês, tudo o que
os conduz à vida eterna será dado a vocês. Com-
preenderão que o sentido da vida nem sempre é
querer e  receber, mas amar e doar. Vocês terão
a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Serão
apóstolos do meu amor. Com seu exemplo, farão
com que também aqueles meus filhos que não
conhecem  o amor de Deus, fiquem desejosos de
conhecê-lo.

Filhos meus, apóstolos do meu amor, adorem
juntamente comigo a meu Filho e amem-no aci-
ma de tudo. 

Procurem viver sempre Sua verdade. Muito
obrigada.”

Medjugorje, 2 de fevereiro de 2020

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

EX PE DIEN TE

“Queridos filhos: fui escolhida para
ser a mãe de Deus e a mãe de vocês,
por decisão e amor do Senhor, mas
também por minha vontade, por meu
amor imensurável ao Pai celestial e por
minha total confiança nele: meu corpo
foi o cálice do Deus-Homem. 

Tenho estado a serviço da verdade,
do amor e da salvação, como estou
aqui agora entre vocês, meus filhos,
apóstolos do meu amor, para convidá-
los a serem  portadores da verdade; pa-
ra convidá-los a que,  por sua vontade
própria e por seu amor  ao meu Filho,
difundam  Suas palavras, palavras de
salvação. Para que com suas ações,

mostrem o amor do meu Filho a todos
aqueles que não o conheceram.

Vocês encontrarão força na Eucaris-
tia: em meu Filho que os alimenta com
seu corpo e os fortalece com o seu san-
gue. 

Filhos meus, juntem as mãos em ora-
ção e olhem para a cruz em silêncio.
Dessa forma, obtêm a fé para que pos-
sam difundi-la, obtêm a verdade para
que possam discernir, obtêm o amor pa-
ra que possam compreender como
amar verdadeiramente. Meus filhos,
apóstolos do meu amor, juntem as mãos
em oração, olhem para a cruz: somente
na cruz está a salvação. Obrigada.”

Onipotente, misericordioso e
bom Pai, eis-me de joelhos diante
de ti. Desejo, em tua presença, re-
conhecer as minhas faltas e peca-
dos. Retorno a ti, Pai, como o fi-
lho pródigo. Reconheço que pe-
quei e, por isso, não sou digno de
chamar-me filho teu. De joelhos,
diante de ti, peço-te: abraça-me,
como o bom pai abraçou seu fi-
lho, o qual esbanjou todos os seus
bens e a si mesmo se arruinou,
lembrando-se, em seguida, do
amor paterno. Pai,volve para
mim o teu olhar, da mesma forma
que, através dos olhos de teu Fi-
lho Jesus, olhaste a pecadora que
estava diante dele e não a conde-
naste. Comunica-me a graça do
arrependimento e dá-me o pro-
fundo recolhimento, para que eu
possa sustentar-me na tua presen-
ça e começar uma vida nova sob
a luz de tua palavra. 

Pai, pelo poder de teu Espíri-
to, tira do meu peito o coração de
pedra e, por meio desta confissão,
dá-me um coração novo, purifi-
cado pelo teu amor, curado pela
tua misericórdia. Com o pecado,
rompi a união que mantinha con-
tigo. Por isso, purifica o meu co-
ração e a minha alma, a fim de
que possa receber de ti o anel, co-
mo sinal do vínculo renovado e
restaurado. Reveste-me de paz e
de amor e aceita-me novamente
em tua mesa. Obrigado, Pai, por-
que teu Filho nos falou de teu
amor, através de imagens tão co-
moventes! 

Pai, concede-me a graça, para
que, desde agora, possa sentir a
alegria do encontro contigo no
sacramento da confissão. Que ne-
nhum medo eu tenha, nem respei-
to humano, para bem confessar
os meus pecados. Envia-me o teu
Espírito, para que eu possa senti-
los e deles lembrar-me. Dá-me
coragem para não omitir nenhum
pecado. Que eu abra minha alma
com simplicidade e sinceridade.

Retirado do livro 
Rezem com o coração

Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém!

Oração
preparatória

para a 
confissão
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Com a Quarta-Feira de Cinzas, iniciamos a Quaresma que é um pe-
ríodo de preparação para a Páscoa: a festa da Ressurreição! É um tem-
po litúrgico em que somos chamados à conversão, a uma mudança de
vida em direção a uma outra mais comprometida com o  modo de ser
e de agir de Jesus. Na Quaresma, mais do que em outros tempos, so-
mos chamados à penitência interior especialmente através da oração,
do jejum e da esmola. Se, em suas diversas aparições, Nossa Senhora
nos pediu insistentemente que fizéssemos penitência, muito mais as
devemos fazer neste tempo quaresmal. 

A oração nos ajuda a amar a Deus e a fazer a sua vontade. Devemos
nos possibilitar momentos de silêncio e escuta. Deus ouve o silêncio
do coração. Que nossa oração seja humilde e também cheia de con-
fiança, pois sabemos que Ele está nos ouvindo, não para nos condenar,
mas para nos acolher.

Nossa Senhora disse: “Não há
paz sem oração. Por isso, digo a vo-
cês: rezem pela paz diante da
cruz.” (06/9/84) e ainda:“Se reza-
rem com o coração, o gelo do cora-
ção de seus irmãos derreter-se -á e
cairão todas as barreiras. A con-
versão será fácil a todos que dese-
jam acolhê-la.” (23/1/86)

A liturgia quaresmal nos propõe
também o jejum, através do qual
experimentamos o que sentem as
pessoas que não possuem sequer o
mínimo necessário para a sobrevi-
vência. Quando jejuamos, torna-
mo-nos interiormente mais livres e
nos entregamos melhor a Deus e
aos outros. Também a Rainha da
Paz nos faz esse mesmo convite

em muitas de suas mensagens. “Queridos filhos: jejuem e rezem com
o seu coração. Obrigada por terem respondido  ao meu chamado”.
(20/9/1984) E ainda: “Somente pelo jejum e pela oração vocês pode-
rão impedir as guerras e suspender as leis naturais.” (25/4/1992 –
durante a guerra da Bósnia)

A prática da esmola nos motiva a partilhar o que temos e somos, a
dar ao outro uma palavra de carinho, de consolo. Ela nos torna mais
sensíveis e acolhedores, além de abrir o nosso coração ao próximo. A
Rainha da Paz nos ensina a praticar atos de misericórdia: “Queridos fi-
lhos: tudo aquilo que fizerem para os outros, façam com grande ale-
gria e humildade diante de Deus”. (25/11/90)

“Querida Gospa, nós te pedimos, inspira-nos os teus próprios sen-
timentos, quando tu pressentias o sacrifício de teu Filho Jesus na Cruz!
Que esta Quaresma nos mergulhe nos teus segredos de mãe.”Ajuda-
nos, ó Rainha da Paz, nesse caminho rumo à conversão!

“Queridos filhos: esta Quaresma é, para vocês, um estímulo especial para mudarem de vida. Comecem agora! 
Desliguem a televisão e deixem de lado as coisas inúteis. Queridos filhos, eu os convido à conversão pessoal. 

Este tempo é para vocês. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.” (13.2.86)      

Quaresma: Tempo de Conversão e Graça 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 

O pecado é o mal, e o pecado nos
conduz à morte. O pecado é o maior
mal que o homem – dentro da sua liber-
dade – pode escolher. O problema é que
ele não pode se liberar disso sozinho.

Se desejamos nos encontrar em com-
pleta união com o Senhor, é necessário
que o Criador nos diga de novo: “Per-
doo teus pecados”, e Deus perdoa por
meio do padre. Mesmo sendo homem, o
padre foi santificado, ungido, oferecido
como presente para a Igreja, a fim de
continuar a obra de Jesus: “A quem con-
fiardes os vossos pecados, eles serão
entregues.” O homem precisa de outros
homens para poder dizer: “Meu Deus
me perdoou.” O padre é este sinal de
que Deus me perdoa, o sinal do Pai mi-

sericordioso e bom, o sinal do seu amor
incomensurável e eterno! O padre é es-
ta presença de Deus, do Pai; esta pre-
sença que esperou o retorno do filho
pródigo. É por isso que nós – pecadores
– somos convidados a nos voltarmos
para esse homem ungido pelo Senhor e
confessarmos a ele nossa culpabilidade:
nós todos temos essa necessidade inte-
rior. Satanás frequentemente coloca na
nossa cabeça os seguintes pensamentos:
Eu não preciso disso... tenho vergo-
nha... o que o padre vai pensar?  “A con-
fissão é humildade, é abertura, é abrir o
jogo. “Vou dizer a Deus: Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não mereço
mais ser chamado teu filho.”

Jesus mesmo nos indicou o caminho

de nossa confissão, a fim de podermos
nos sentir seguros. É por isso que fica-
mos alegres, quando existem padres que
nos ajudam a chegar ao Pai, pois é por
meio deles que sabemos que somos per-
doados pelo Senhor.

A confissão é nossa ressurreição,
como o que aconteceu com Lázaro e
com o filho da viúva. A confissão é a
maior dádiva que Deus pode nos ofere-
cer.

Sou pecador, preciso da confissão.
Preciso da misericórdia de Deus, da
bondade de Deus, do amor de Deus
através desse sacramento.

Pe. Jozo
Do livro Encontros com Pe. Jozo

Adaptação

A Virgem nos convida com insistência à confissão. 
Por que a confissão é tão importante?

Missão Jesus na Fronteira / 2020 - A imagem de Nossa 
Senhora Rainha da Paz visitou as famílias e comunidades.
Pe. Marcelo Ramos – Diocese de Cárceres – Mato Grosso
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Nossa vida cotidiana é uma luta contínua
contra o pecado. Nessa luta, o mundo, o corpo
e as forças das trevas se chocam com o mundo
de Deus, do Espírito, do amor e da paz.

O coração do homem é o palco onde se tra-
va esse confronto. Nele, em sinal de vitória, de-
ve acender-se um farol que espalhe a luz de um
mundo melhor, de melhores relações entre os
homens, de justiça e de paz. O coração do ho-
mem é aquele espaço onde se encontram e se
fundem a justiça e a paz. Mas se o pecado as-
sume o controle do coração, dele só poderão
provir a obscuridade e todo tipo de mal. Assim
escreve Paulo: “Eu vos exorto: deixai-vos sem-
pre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais os
desejos da carne” (Gálatas 5,16).  

Vamos à missa porque queremos encontrar
Jesus ressuscitado e precisamos de “sua pre-
sença viva em nós e entre nós” para enfrentar-
mos, com coragem, as  dificuldades, preocupa-
ções e os desafios de nossa vida cotidiana .

Depois da missa, nós somos não apenas cha-

mados, mas estamos também aptos a viver no
Espírito e a lutar contra as obras e os frutos do
corpo. Nesta luta pela vida se alcançam vitórias
e sofrem-se derrotas, cometem-se pecados e le-
vantam-se ferimentos. Mas também o amor e a
cura das feridas são vivos e eficientes. Assim,
nós nos dirigimos à missa que Jesus celebra pa-
ra nós e dela saímos renovados e dispostos.

Podemos, pois, dizer que, a partir do mo-
mento em que Jesus celebra para nós, começa a
nossa missa, o nosso sacrifício para os outros
que cresce graças ao sacrifício de Cristo.

Portanto, a nossa vida também pode ser uma
missa, uma Eucaristia para os outros. Ela nos
realiza, nos une e se torna concreta no mundo.
Ficamos assim ligados a Cristo numa verdadei-
ra unidade de vida e nos tornamos sacrifício vi-
vo para glória do Pai. Tornamo-nos a sua pre-
sença no mundo, dando continuidade à obra da
Redenção, depois de termos sido nós mesmos
os frutos dessa Redenção.

Por tais razões, a vida cristã é essencialmen-

te eucarística, vale dizer, uma vida de amor, que
se doa de bom grado e com alegria aos outros.
Dessa maneira, a  Eucaristia se transforma em
fonte de paz. De fato, todo caminho de paz é
também um caminho eucarístico. Quanto mais
desinteressado for o amor aos outros, tanto
mais facilmente se alcançará a paz com Deus e
com os homens.

O pecado, ao invés, é sempre uma realidade
por meio da qual se mata alguma coisa nos ou-
tros, ou se os priva de algo, ou não se lhes dá
suficientemente o que se deveria dar-lhes.
Abre-se assim o caminho a toda sorte de con-
flitos para os outros.  

Seja, portanto, a missa a nossa vida, pois ne-
la encontramos  alimento e força  para viver
sem medo nossos dias, para amar o próximo,
para ser luz do mundo e sal da terra.

Pe Slavko Barbaric
Retirado e adaptado do livro 

“Celebrem a missa com o coração”

Seja a Missa a Sua Vida!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!

Com Pe. Gilson de
Oliveira Filho

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

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)
ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Diretor Espiritual: Pe. PAULO SÉRGIO CORREIA
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

MEDJUGORJE
39º ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES

Diretor Espiritual: Padre João Stasz
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

25 JULHO – 08 de AGOSTO 2020 (15 dias)

31º MLADIFEST MEDJUGORJE
(Festival dos Jovens)

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.Gilson de Oliveira 
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte.

23 ABRIL a 8 de MAIO 2020 (16 dias)

POLÔNIA - VIENA -  PARQUE PLITVICE - CROÁCIA

LOURDES, AVIGNON, SAINT - MAXIMIN

MILÃO, MONTICHIARI, TRSAT E ZAGREB

MADRID, ÁVILA, SÃO TIAGO, FÁTIMA,
TOLEDO, TRSAT, SIBENIK OPATIJA,

MONTENEGRO e MEDJUGORJE 

14 a 29 de JUNHO 2020 (16 dias)

PEREGRINAÇÃO LA SALETTE - SETEMBRO 2019

PEREGRINAÇÃO MEDJUGORJE - SETEMBRO 2019

PEREGRINAÇÃO TERRA SANTA - FEVEREIRO 2020
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