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A Santíssima Virgem não se dá por vencida. É como se
dissesse “não me rendo, embora não me escutem”; aos
que leem Minhas mensagens, mas não mudam; alguns e
não poucos, em Minha Igreja Me ignoram e se perguntam
como pode falar tanto e por tanto tempo. Estas três pala-
vras “não me rendo” encerram já o futuro triunfo de nos-
sa Mãe celeste. 

Porque nos ama, nos quer com Ela. Em tempos em que
salvação é um termo que se usa só para esta vida e que a
alma é substituída pelo corpo; o centro esportivo conver-
teu-se no lugar de culto das massas; não se fala de justiça
divina e, portanto, de inferno porque chega-se a dizer que
ele está vazio e que todos se salvam, a Mãe de Deus mani-
festa que Sua preocupação é a condenação, e por isto vem
recordar-nos que o nosso objetivo deve ser a eternidade.

Seu desejo, que alcancemos a Salvação por e em Seu
Filho Jesus Cristo, único Salvador dos homens, é a razão
de sua vinda, agora, na Terra.

Jesus Cristo é quem nos salva da morte eterna e aqui
nos dá sua paz em plenitude, alegria à nossa vida.

Nossa Senhora reza e reza. Ora para dar-nos forças e as-
sim superar nossas debilidades e misérias que nos atam e
nos tornam incapazes de avançar e também nos fazem cair
uma e outra vez. Essas debilidades e gretas de que se vale
o inimigo para nos atolar e nos escravizar.

Ela, nossa Mãe, nos fortalece e ani-
ma. Satanás procura constantemente
destruir-nos, levar-nos ao conflito, ao
ódio, ao ressentimento, à tristeza, à to-
tal obscuridade e desespero. É o pai da
mentira que primeiro faz crer que não existe o pecado, nem
ele, nem o inferno e, acusador, põe nas mentes que a Igreja
é repressora e obscurantista, já que não deixa fazer o que ca-
da um quiser, o que prejudica a liberdade do homem. Que
não se pode dizer a ninguém o que tem de fazer, que há ca-
tólicos adultos que não devem fazer o que lhes diz o Magis-
tério da Igreja. Logo, quando consegue seu objetivo de mor-
te e anula a pessoa, lhe diz que não há salvação, que sua vi-
da é um total fracasso, perdendo a condição de reerguer-se.

Entretanto, dizia São João Maria Vianey que nosso co-
ração é pequeno, mas a oração o dilata e o faz capaz de
amar a Deus. Esse amor torna-se zelo por sua glória e dor
por toda afronta que se comete contra Ele. Então o amor
a Deus se manifesta em reparação e intercessão pelos que

O ofendem.
A pureza do coração implica sacrificar-se por amor, co-

mo nos mostra o exemplo dos pastorinhos de Fátima. O
coração puro é o coração amante que suporta a cruz com
dignidade, alegria e generosidade. É o coração que sabe
que a dor oferecida tem valor de co-redenção.

Sim, a Virgem ora a Seu Filho para que nos conceda es-
sa pureza, essa transparência. Pureza é a que deixa penetrar
a luz da verdade, da fé, da beleza do amor e que não per-
mite ser conturbada nem pelo engano, nem por nenhum
sentimento negativo. O coração puro torna luminosa a pes-
soa. Torna-a translúcida à luz que é Jesus Cristo. O coração
puro é orante e adorante, impregnado do perfume de Deus
– perfume que outros percebem.

A mesma exortação de mensagens anteriores: orar pelos
sacerdotes, não criticá-los: “Orem por aqueles que Meu Fi-
lho elegeu, para que os guiem pelo caminho da salvação.
Que vossa boca esteja cerrada a todo juízo sobre eles.”

Textos da reflexão do Pe. Justo A. Lofeudo.

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA - 31 ANOS! 

Rai nha da Paz
Nº165

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

ANUN CIAN DO
MED JU GOR JE 

Medjugorje, 25 de agosto de 2012

Queridos filhos: 

Também hoje, com esperança no

coração, Eu rezo por vocês e

agradeço ao Altíssimo por todos

vocês que vivem as Minhas

mensagens com o coração. 

Agradeçam ao amor de Deus para

que Eu possa amar e conduzi-los,

por meio do Meu Coração Imaculado,

também para a conversão.

Abram seus corações e decidam-se

pela santidade, e a esperança fará

nascer a alegria em seus corações. 

Obrigada por terem atendido a

Meu chamado.

MENSAGEM
DENOSSA



SENHORA
RAINHADA

PAZ

Exultemos de 
alegria pois somos 
participantes de 
grandes graças.

O desejo de Nossa Senhora é que todos alcancem a salvação eterna

“Queridos filhos: Eu os exorto e convido todos para oração do rosário. Com o rosário,
vencerão todas as dificuldades que satanás, neste momento, quer colocar no caminho da
Igreja Católica. Vocês todos, sacerdotes, rezem o rosário, consagrem tempo ao rosário.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.”
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Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

De 14 às 15 horas: ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO NA CATEDRAL DA BOA VIAGEM

CONDUZIDA POR PE. GILSON

Nesses dias não haverá Missa, Terço e Grupo de Oração no Secretariado.

NASPRIMEIRASTERÇAS-FEIRASDOMÊS

Queridos filhos:

Eu estou com vocês e não desisto. 

Desejo levá-los ao conhecimento do Meu Filho. 

Desejo os Meus filhos Comigo na vida eterna. 

Desejo que vocês experimentem a alegria da

paz e que alcancem a salvação eterna. 

Rezo para que vocês superem as fraquezas

humanas. 

Peço ao Meu Filho que lhes dê um coração

puro. Meus queridos filhos, apenas corações

puros sabem como carregar a cruz, e sabem

como sacrificar-se por todos os pecadores que

ofenderam o Pai Celeste e que ainda hoje O

ofendem, mas nunca O conheceram. 

Rezo para que vocês possam conhecer a luz

da verdadeira fé, que vem apenas através da

oração de corações puros. Então, todos

aqueles que estiverem perto de vocês

experimentarão o amor de Meu Filho. 

Rezem por aqueles que Meu Filho escolheu, a

fim de que Ele os guie no caminho da salvação.

Que seus lábios estejam fechados a todo

julgamento. Agradeço-lhes.

EX PE DIEN TE
Responsável pela publicação: Secretariado
Rainha da Paz. Endereço: R. Espírito Santo,

1059  S/303 e 304 – Belo Horizonte / MG. CEP:

30160-922. Telefax (31) 3273-8654. rainhada-

pazbh@hotmail.com – Diagramação: Claúdia
Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

Medjugorje, 02 de julho de 2012

Meus filhos:

Novamente, de uma forma maternal, Eu

imploro a vocês que parem por um momento e

reflitam sobre si mesmos, e  a transitoriedade

da vida terrena. 

Depois, reflitam sobre a eternidade e a bem-

aventurança eterna. O que vocês querem?

Qual caminho desejam escolher? 

O amor do Pai Me envia como mediadora de

vocês, para lhes mostrar com amor materno o

caminho que conduz à pureza da alma. Uma

alma livre do fardo do pecado,que virá

conhecer a eternidade.

Estou rezando para que a luz do amor de Meu

Filho possa iluminá-los, de modo que triunfem

sobre as fraquezas e saiam da miséria.

Vocês são Meus filhos e desejo que todos

estejam no caminho da Salvação. Portanto,

Meus filhos, reúnam-se em torno de Mim para

que Eu possa levá-los a conhecer o amor

de Meu Filho e, assim, abrir a porta da bem-

aventurança eterna. 

Rezem, como Eu faço, para seus pastores.

Mais uma vez Eu os advirto: não os julguem,

porque o Meu Filho os escolheu.  Obrigada. 

Medjugorje, 2 de junho de 2012

Queridos filhos:

Estou sempre no meio de vocês porque, pelo Meu amor infinito, quero mostrar-lhes a porta do

Paraíso. Quero dizer-lhes como se abre: pela bondade, misericórdia, amor e paz pelo Meu Filho. 

Por isso, Meus filhos, não percam o tempo em vaidades! Só o conhecimento do amor do Meu

Filho pode salvá-los. Por esse amor salvífico e pelo Espírito Santo, Ele escolheu-Me e, em união

com Ele, Eu os escolho para que sejam apóstolos do Seu amor e da Sua vontade. 

Meus filhos, vocês têm uma grande responsabilidade. Desejo que, pelo exemplo, ajudem os

pecadores a verem que vocês enriquecem as suas pobres almas e as reconduzem ao Meu abraço. 

Por isso rezem, rezem. Jejuem e confessem regularmente. Se receberem o Meu Filho na Eucaristia

Ele estará no centro da vida de vocês. Então não tenham medo, vocês podem tudo! Eu estou com

vocês. 

Todos os dias rezo pelos pastores e espero de vocês o mesmo. Porque, Meus filhos, sem a

condução e a força que recebem através de sua bênção, não chegarão lá. 

Agradeço-lhes. 

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

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

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  

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 Catedral – 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.

MISSANOSDIAS25NACATEDRALDABOAVIAGEM

MENSAGENSDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

AJUDE-NOSAPAGARESTE
BOLETIMDARAINHADAPAZ

Queridos filhos:
Sejam portadores da paz e da bondade neste mundo.Rezem para que Deus lhes dê força a fim de que,em seus corações e em suas vidas reinem semprea esperança, o orgulho de serem filhos de Deus eportadores da Sua esperança para este mundo queestá sem alegria no coração e sem futuro, porquenão tem o coração aberto a Deus, que é a suasalvação. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Medjugorje,25dejulhode2012

Queridos filhos: 
Com grande esperança no coração, também hojeconvido vocês à oração. 
Quando rezam, filhinhos, vocês estão Comigo eprocuram a vontade de Meu Filho e a vivem. Estejam abertos e vivam a oração a cada momento.Que ela seja, para vocês, sabor e felicidade de suaalma.

Eu estou com vocês e intercedo por todos diante deMeu filho Jesus.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado. 

Medjugorje,25dejunhode2012

Queridos filhos: Ainda hoje os chamo à conversão eà santidade.
Deus deseja dar-lhes a alegria e a paz através daoração, mas vocês, filhinhos, ainda estão longe,apegados à terra e às coisas terrenas. Por isso, convido-os de novo: abram seus coraçõesa Deus, voltem o seu olhar para Deus e para ascoisas de Deus, e a alegria e a paz começarão areinar nos seus corações. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado. 

Medjugorje,25demaiode2012

Medjugorje, 2 de agosto 
de 2012

Envie-nos cópia 

do comprovante de 

depósito para 

sabermos que foi

VOCÊ quem ajudou

esta obra da Rainha

da Paz.
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Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je

Os padres que confessam em Medjugor-
je encontram-se às vezes perante o insóli-
to. Um deles contou que um dia em que
ocupava um confessionário com a PLA-
CA, uma senhora italiana entrou, ajoelhou-
se e começou a falar muito depressa em
italiano. Não compreendendo nada, ele
disse-lhe (em francês) que fosse a um pa-
dre italiano, pois ele não
entendia o que ela dizia.
Mas a senhora ignorou
o conselho, continuou a
confissão e contou-lhe
muitas coisas a toda ve-
locidade. Perplexo, o
padre perguntou a Je-
sus: que faço? Porque o
Sacramento não é váli-
do, se um dos dois não
compreende nada.

Nesse momento, o
inverosímil aconteceu: o padre vê desfilar
diante dos seus olhos, como num filme, tu-
do o que a senhora lhe diz em italiano e
compreende tudo! Mas a história não ter-
mina aqui porque, ao responder-lhe, sur-
preende-se a falar-lhe em perfeito italiano,
língua que nunca estudou e não conhece.
Ficou muito emocionado. Acrescenta ain-
da que, nesses confessionários de Medju-
gorje ele pode ficar numerosas horas sem
parar, sem sentir o tempo passar, sem fadi-
ga, nem fome.

Não é raro que Deus, para encorajar os
Seus filhos a confessarem-se bem, dê si-
nais espantosos da Sua presença. Mas, a
coisa mais impressionante desse Sacra-
mento ainda é outra. Reside no fato de dois
pecadores se encontrarem para celebrar a
infinita misericórdia de Deus: um deles re-
cebeu o poder de perdoar os pecados, e o
outro aproxima-se humildemente para con-
fessar a sua miséria. E eis que, na pobreza
humana desse encontro entre o confessor e
o que se confessa, o próprio sangue do nos-
so Salvador se derrama purificando a alma
do fiel muito além do que ele pode com-
preender. E o grande milagre acontece.

“Convido-os a se confessarem uma
vez por mês.” Diz-nos a Virgem Maria,
porque não há ninguém no mundo que
não tenha necessidade de uma confissão
mensal. Maria convida a uma confissão
sincera, acompanhada do desejo de não
mais pecar. O Padre Pio, que lia as almas,
não aceitava confessar pessoas que iam ter
com ele sem se arrependerem dos seus pe-
cados.

Uma confissão
incomum São muitas as testemunhas desse “mila-

gre”. Talvez nem sempre tenhamos cons-
ciência de sua importância. É bom, agora,
refletirmos um pouco sobre esse aconteci-
mento, ocorrido na Bósnia-Herzegovina há
31 anos. Não nos referimos às curas mila-
grosas (Isso também é importante.), ou a
outros acontecimentos sensacionais, mas a
uma realidade extraordinária que se tornou
“ordinária”, mesmo porque as visitas da
Rainha da Paz são cotidianas.

A cada dia 25 de junho – aniversário das
aparições – somos convidados a refletir
com mais atenção sobre o profundo signi-
ficado dessa prolongada presença de Maria
na Terra. Uma permanência incomum para
a humanidade. Nunca aconteceram tantas
aparições da Mãe de Deus como estas de
agora, e elas não se repetirão, segundo os
videntes.

Quem acreditou sabe que Medjugorje é
um capítulo muito importante no livro da
salvação: página de uma história bastante
incompreendida, combatida, julgada, hos-
tilizada e criticada, até por parte daqueles,
que deveriam protegê-la e promovê-la.

Mas é também amada essa história, por-
tadora de uma paz de que hoje o mundo
tem tanta necessidade. 

É amada por aqueles que, em Medju-
gorje, recuperaram a coragem de ser auda-
zes testemunhas da fé, na sociedade incré-
dula e indiferente em que vivemos.

É amada por aqueles que tinham perdi-
do a própria dignidade por causa da depen-
dência e escravidão, e agora, readquirem a
liberdade de filhos de Deus. Abriram-se ao
caminho luminoso da fé e da verdade que
nem sempre é fácil e cômodo, mas é de sal-
vação e felicidade eterna.

O milagre de Medjugorje é então uma
“presença”. Presença da Mãe puríssima
que continua a gerar a resposta nos cora-
ções dos próprios filhos. É a visita daquela
que havia feito da sua vida um contínuo
SIM à vontade de Deus, não obstante as ci-
ladas mais ousadas, num mundo cheio de
falsidades e ilusões. Hoje, os homens estão
habituados passivamente às escolhas mate-
riais. O SIM eterno de Maria abriu, em
Medjugorje, a porta de tantos outros
“SINS”.

A sua disponibilidade aos planos de
Deus contagiou nossas consciências pre-
guiçosas, porque a cultura tecnológica ha-
bituou-nos a ter o máximo resultado com o
mínimo de esforço.

Encorajados pela Rainha da Paz, nes-
ses 31 anos, assistimos a um contínuo flo-
rescer de novas conversões e mudanças ra-
dicais da vida.

Em Medjugorje, os sacerdotes escutam
confissões profundas e sinceras que che-
gam a comovê-los. Os jovens descobrem
o próprio caminho e muitos abraçam a vi-
da consagrada e sacerdotal. Os doentes,
muitas vezes, deixam de se queixar e de-
cidem oferecer o sofrimento com alegria.
É uma graça!

A Rainha da Paz não quer apenas mi-
raculados, mas filhos curados, ativos cola-
boradores no processo da própria salvação.

31 ANOS DE APARIÇÕES! Não po-
dem ser um episódio apenas para se co-
mentar – bem ou mal – e depois esquecer.
Mas constituem um evento que deve ser
contemplado para ser vivido.

A duração do fenômeno de Medjugor-
je, muitas vezes, suscita quase sempre
uma pergunta: “Por que essas aparições
tão longas?”

Se, no passado, demoravam séculos pa-
ra construir as catedrais, agora se constrói
e se monta tudo em pouco tempo. Não es-
tamos mais habituados a projetos de longa
duração, àqueles que exigem empenho e
abnegação. Infelizmente não compreende-
mos que a Rainha da Paz está construin-
do, tijolo por tijolo, o coração de uma hu-
manidade que se afastou completamente de
Deus. Ela sabe que há necessidade de tem-
po para nos ensinar a crescer em sabedoria
e graça.

MISSA, ADORAÇÃO, BÍBLIA,
CONFISSÃO, REZEM, REZEM, RE-
ZEM.... PAZ, PAZ, PAZ.... Incansável e
pacientemente, Maria vai nos ensinando e
repetindo essas palavras até que verdadei-
ramente as vivamos. De fato, os frutos são
copiosos e positivos. 

Existe também o perigo de acostumar-
se a essa graça e tê-la como acontecimento
comum. Acontece, inicialmente, com ar-
roubos de entusiasmo. Os convites são re-
cebidos e colocados em prática. Mas, pas-
sados os primeiros ardores, vai-se relaxan-
do, e tudo se transforma em hábito. O risco
é de que, a certo ponto, nos enjoemos da
inicial boa intenção como de uma roupa

velha que deixamos de lado. Maria, ao con-
trário, é sempre a mesma: atenta à voz de
Deus! Pronta a servi-Lo e a dar-nos Seu
amor.

Também este ano, de todas as partes do
mundo, acorrem peregrinos a Medjugorje
com os corações agradecidos e cheios de
afeto, a RAINHA DA PAZ.

A Santa Virgem deve estar muito con-
tente!

Rezemos para que Nossa Senhora fique
VIVA em nossos corações, e não seja como
uma estatueta colocada sobre uma cômo-
da. Assim consentiremos que Ela seja a
RAINHA em nossa própria família, e
MÃE em qualquer situação, tanto corrigir
quanto ajudar.

A resposta está em nosso coração.  É a
resposta dos “queridos filhos” que rece-
beram tudo dEla e que deverão dar tudo
por Ela, tornando visível Seu rosto no
mundo.

Sejamos responsáveis pelas Suas graças
e demos a Deus um SIM fiel, e Maria con-
tinuará a nos dar alegrias. 

“Obrigada por terem atendido a Meu
chamado.”

Do texto de Stefania Consoli

O Milagre de Medjugorje

n SECRETARIDO RAINHA DA PAZ/BH: (31) 3273-8654

n PRISMAZUL VIAGENS E TURISMO: (11) 5572-2697

DIRETOR ESPIRITUAL - PE. JOÃO  STASZ (Fala português e polonês)

GUIA - MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

PEREGRINAÇÃO
MEDJUGORJE–POLÔNIAEPRAGA

15A29DEOUTUBRO

Túmulo do Pe. Slavko no Cemitério de Kovacica
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Muitos ainda ignoram um elemento magnífico e im-
pressionante da história de Medjugorje. Sinto alegria
em partilhá-lo com vocês, porque está diretamente liga-
do ao Domingo da Misericórdia. 

Os turcos governaram o país durante mais de quatro
séculos (de 1463 a 1873) e nessa época, os cristãos so-
friam uma terrível perseguição. Segundo o emissário do
Papa, Peter Masarecchi, perto de 40 ou 50.000 católicos
croatas da Bósnia Central foram forçados a converter-se
ao Islamismo em 1624. (Daí a presença de muçulmanos
no país, que são de fato « ex-cristãos » pelas suas raí-
zes). 

O governo da época não permitia aos católicos que
celebrassem a Santa Missa. Formou-se então uma espé-
cie de vida cristã secreta, semelhante à vida cristã das
catacumbas de Roma, nos primeiros séculos do cristia-
nismo, que encontramos ainda hoje em certos países co-
mo a China. 

Entretanto, graças a Deus, havia uma exceção à re-
gra. Os cristãos tiveram autorização de celebrar uma
Missa por ano, uma só, e num lugar bem determina-
do, longe de tudo, perdido no campo. Também a data
dessa Missa era determinada: o primeiro domingo de-
pois da Páscoa, o dia que Jesus escolheria mais tarde
como FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA, segun-
do as revelações de Santa Faustina Kowalska. 

Os cristãos, tão fervorosos nessa época, não hesita-
vam em dirigir-se a pé, aos milhares até àquele lu-
gar, caminhando dias e noites, debaixo de qualquer
tempo, afrontando os perigos das grandes caminhadas
para poderem viver esta Santa Missa, e estar com Jesus
presente na hóstia consagrada pelo menos uma vez no
ano. Esta peregrinação era para eles a fonte da sua for-
ça, a sua esperança, sua alegria e sua luz na noite da per-
seguição. 

Nós sabemos, Deus dá sequência às Suas idéias. Só
no céu veremos o avesso da tapeçaria que Ele tece no
mundo pela Sua Divina Providência, e o quanto nós es-
tamos ligados uns aos outros pela comunhão dos san-
tos. Descobriremos então como certos acontecimentos
que nos pareciam novos, têm raízes profundas no passa-
do, no coração de várias gerações de crentes que reza-
ram e sofreram, chegando mesmo a verter o sangue pe-
la sua fé. Acontece por vezes que Deus revela um pou-
co dos Seus misteriosos desígnios e ilumina uma conti-
nuidade surpreendente nas Suas escolhas.

Este lugar bendito onde milhares de cristãos em
sofrimento celebravam a sua SANTA MISSA
ANUAL não era outro senão os campos pedregosos
de MEDJUGORJE, despidos à época, precisamente
onde agora se encontra o cemitério de Kovacica (lo-
cal do Túmulo do Padre Slavko), a alguns metros da
igreja atual onde milhares e milhares de peregrinos
se reúnem hoje.  

Como nos espantarmos por torrentes de graças que se
derramam sobre esta aldeia?!  Nosso Deus não é verda-
deiramente magnífico?

Ir. Emmanuel

Uma só Missa 
por ano

“Um bom pastor, um pastor segundo o coração de
Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode conce-
der a uma paróquia e um dos dons mais preciosos da
misericórdia divina.” Falava do sacerdócio como se não
conseguisse alcançar plenamente a grandeza do dom e da
tarefa confiados a uma criatura humana: “Oh como é
grande o padre! (...) Se lhe fosse dado compreender a
si mesmo, morreria.” (...) Deus obedece-lhe: ele pronun-
cia duas palavras e, à sua voz, Nosso Senhor desce do céu
e encerra-se numa pequena hóstia. E, ao explicar aos seus
fiéis a importância dos sacramentos, dizia: “Sem o sacra-
mento da Ordem, não teríamos o Senhor.” Quem O co-
locou ali naquele sacrário? O sacerdote. Quem acolheu a
vossa alma no primeiro momento do ingresso na vida? O
sacerdote. Quem a alimenta para lhe dar força de realizar
a sua peregrinação na Terra? O sacerdote. Quem a prepa-
ra para comparecer diante de Deus, lavando-a, pela última
vez, no sangue de Jesus Cristo? O sacerdote, sempre o
sacerdote. E, se essa alma chega a morrer (pelo pecado),
quem a ressuscitará, quem lhe restituirá a serenidade e a

paz? Ainda o sacerdote. (...) Depois de Deus, o sacerdo-
te é tudo! (...) Ele próprio não se entenderá bem a si mes-
mo senão no céu. "Se compreendêssemos bem o que um
padre é sobre a Terra, desfaleceríamos, não de susto, mas
de amor. É o padre que continua a obra da Redenção so-
bre a Terra (...) Que aproveitaria termos uma seguríssima
casa, se não houvesse ninguém para nos abrir a porta? O
padre possui a chave dos tesouros celestes: é ele que
abre a porta; é o ecônomo de Deus; o administrador dos
seus bens (...) Deixai uma paróquia durante vinte anos
sem padre, o que lá se encontraria? (...) O padre não é
um padre para si mesmo, é para vocês.

Rezemos pelos  nossos sacerdotes.
Ir. Emmanuel

Nossa Senhora disse a Mirjana:
“O maior privilégio que foi dado ao homem nesta
Terra é a Santa Missa!” Ela é a mais forte das ora-
ções”.

O grande Cura D'ars consciente de ser, 
enquanto padre, um dom imenso para 

o seu povo, dizia:

Pascale Gryson – Selmici, belga, sofria de uma doença
rara, há 14 anos, e piorava progressivamente. Não mais  con-
seguia falar. Diz ela: “Alguns meses atrás, meu marido Da-
vid e eu sentimos um chamado urgente para irmos a Medju-
gorje.” Uma atração irresistível. Fiquei surpresa pelo fato de
meu marido e eu sentirmos este chamado com a mesma in-
tensidade.

Era uma peregrinação de poucos dias. Ficamos na parte
de trás da Igreja.

Eu estava sem o respirador por ser ele pesado.
Em Medjugorje, na tarde de 3 de agosto/12, fomos parti-

cipar da Santa Missa, apesar da minha fadiga e exaustão. 
Após a nossa chegada, comecei a implorar ao Espírito

Santo, com uma alegria inexplicável, o meu desejo de per-
tencer a Ele de corpo, alma e espírito.

Aguardava a comunhão com ansiedade. Quando chegou
o momento, meu marido levou-me para a fila. Um sacerdo-
te atravessou o corredor trazendo o Corpo de Cristo e veio
diretamente até mim e meu esposo, ultrapassando todas as
pessoas que ali se encontravam.

Após comungarmos, nos afastamos para ceder lugar a
outros e darmos a nossa ação de graças.

Senti então, um perfume muito forte e doce, uma força se
mover em mim. Não um calor, mas realmente uma força. Os
músculos de minhas pernas foram atravessados por uma
corrente de vida! Então eu disse a Deus: - Pai, Filho e Espí-
rito Santo, se estiverem fazendo o que eu creio, para alcan-
çar este milagre impensável, então peço um sinal: faça-me
comunicar com meu marido.

Eu me virei e tentei dizer-lhe: -“você sente o perfume?”
Respondeu naturalmente: -“Não, o meu nariz está um pou-

co entupido.”
Também, de modo natural, eu disse – (ele não ouvia a

minha voz já há um ano.) 
-“Ei! Quero dizer você está me ouvindo?” Então, eu sou-

be que Deus tinha realizado Seu trabalho e, com fé, puxei
meus pés da cadeira de rodas e levantei!

Todos que se encontravam próximos viram o aconteci-
mento.

Nos dias que se seguiram, eu melhorava cada vez mais...
Pascale Gryson–Selmeci e seu esposo David estão cons-

cientes de suas prioridades agora, quando a doença incurá-
vel não mais existe.

Querem ser fiéis a Deus, à Sua graça e não querem desa-
pontá-Lo. Pascale quer assumir sua responsabilidade de mãe
e esposa. Levar uma vida de oração e contemplação junto
com sua vida terrestre. Quer ajudar a todos, seja quem for,
que dela precisem. E quer testemunhar o amor de Deus com
sua vida! 

Pascale, Belga, foi curada durante 
a Santa Missa, em Medjugorje
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