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Pe. Jozo Zovko, ofm

Tu, Senhora, nos trouxeste o único presente,
o Filho do Pai. Muito obrigado.

Nós Te adoramos, Filho de Deus. E, como os
pastores, sinceramente, Te amamos.

Queremos dar-Te nossa vida, dar-Te de pre-
sente nosso coração, nossa família.

Tu és cura, és libertação para nossa escravi-
dão, sustento para nossa fome.

Santa Virgem, toma todos nós em Tuas mãos
maternas. Protege-nos, cura-nos, defende todos
nós.   

Obrigado por ter-nos chamado, por dar-nos
Teu Filho Jesus.

Toma nossos erros e nossas fraquezas, toma
nossos corações, que tantas vezes se tornaram
templo de ídolos.

Ó Jesus, põe fé em nossos corações.
Queremos ficar cheios de fé.
Tu, que és o Amor, cura o ódio e perdoa nos-

sos pecados contra o amor.
Tu és nosso médico: toma nossa mão, nutre,

cura-nos e enche-nos de amor.
Toma nossa mão e cria um novo mundo.
Toma nossa mão para distribuir pão a todos,

para enxugar as lágrimas que caem, para abrir as
portas que estão fechadas.

Toma nossa boca para anunciar Teu nome que
salva, que ilumina.

Ó cara Mãe, cura nossos ouvidos, nossos co-
rações, para ouvirmos a Palavra.

Estende Tuas mãos e abençoa-nos. Amém.

Rai nha da Paz
Nº166

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 novembro de 2012

Queridos filhos: 

Neste tempo de graça, convido todos vocês a renovarem a oração. Abram-se à Santa Confissão para que cada um

de vocês aceite o Meu chamado com todo o coração.

Eu estou com vocês e os protejo da ruína do pecado, e vocês devem se abrir ao caminho da conversão e da 

santidade, para que seus corações possam se abrasar de amor a Deus. 

Concedam-Lhe tempo e Ele se doará a vocês e, assim, na Vontade de Deus, poderão descobrir o amor e a alegria

de viver. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGEMDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

ORAÇÃO PARA
O NATAL

Houve um dia, já faz longo tempo,
em que Deus enviou Seu Filho para es-
tar entre nós. E Maria, envolvida pelo
encanto do milagre, se fez Sua Mãe.
Em noite branca, iluminada de estrela,
flauta e canto. Ele nasceu e nos abriu o
caminho para alcançar o céu. E a partir
do Natal nos revelou o antes e o depois
de nós.

Eis que se aproxima o dia de Seu re-

nascimento. Tempo de anjos, pastores e
reis, de ouro, incenso e mirra. Tudo pa-
ra homenagear Aquele que nos presen-
teou com a vida eterna e nos ensinou a
amar o próximo como nós mesmos.

Nessa noite Ele nos fez ver que a
paz é possível. O amor é indispensável
e o perdão essencial. E mais ainda, nos
revelou a Sua palavra - sonora entre o
silêncio e a luz.

Mas mesmo sendo Senhor absoluto
de todas as coisas, é possível e necessá-
rio prcsentá-Lo em Seu Natal. Há que
se abrir portas e janelas, para deixar
passar nosso canto de louvor. E mais, é
preciso agradecer Sua vinda exercitan-
do, para sempre, a generosidade, a soli-
dariedade e a fraternidade. No Natal
Ele se fez Pai de todos nós.

Bartolomeu Campos de Queiroz

NOSSA SENHORA DISSE NO DIA 10-1-83, EM MEDJUGORJE:

“Não é no Dia dos Mortos (Finados), mas no NATAL que o maior número de almas deixa o 
purgatório”. Preparando-nos para o Natal, rezemos também pelas almas do purgatório.

NATAL

”

n 1858 – LOURDES: 1 VIDENTE – 6h n 1917 – FÁTIMA: 3 VIDENTES – 12h n 1981 – MEDJUGORJE: 6 VIDENTES – 18h:40 ATÉ HOJE.

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA - 31 ANOS! 

“Desejo que vocês sejam como

uma flor que floresça no Natal

para Jesus.

Uma flor que não cessará mais

de florir depois do Natal.

Desejo que seus corações sejam

como os dos pastores (de Belém)

diante de Jesus.

Mensagem da Rainha da Paz, em

21-12-84, através de Jelena Vasilj.

No dia de Natal, cada membro de sua família coloque uma flor no presépio para homenagear o Menino Jesus.
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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:

Como Mãe, imploro a vocês que perseverem

sendo Meus apóstolos.

Peço a Meu Filho que lhes conceda sabedoria

e fortaleza divina.

Rezo para que vocês possam discernir tudo o

que os rodeia de acordo com a verdade de

Deus e que se oponham fortemente a tudo que

os afasta de Meu Filho.

Meus filhos, foi-lhes concedida a grande graça

de se tornarem testemunhas do amor de Deus.

Não sejam superficiais em relação à responsa-

bilidade que lhes foi confiada. 

Não aflijam o Meu Coração materno. Como

Mãe, desejo contar com os Meus filhos, Meus

apóstolos. Através do jejum e da oração, vocês

me abrem o caminho para que Eu possa pedir

a Meu Filho que esteja com vocês e que, atra-

vés de vocês, Seu nome seja santificado.

Rezem pelos sacerdotes, porque sem eles 

nada disso seria possível. 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, 2 de outubro 2012

Queridos filhos: 

Estou chamando-os e estou vindo entre vocês

porque preciso de vocês. Preciso de Apóstolos

com o coração puro. 

Estou rezando, e vocês também devem rezar,

para que o Espírito Santo possa capacitá-los e

guiá-los, possa iluminar vocês e preenchê-los

com amor e humildade. Rezem para que Ele

possa preencher vocês com a graça e a 

misericórdia. Somente então vocês Me com-

preenderão, Meus filhos. Assim vocês 

entenderão a Minha dor por causa daqueles

que não chegaram a conhecer o Amor de Deus.

Então vocês serão capazes de Me ajudar. Vo-

cês serão os Meus portadores da Luz do Amor

de Deus.  Vocês irão iluminar o caminho para

aqueles a quem foram dados olhos, mas não

querem ver. 

Eu desejo que todos os Meus filhos vejam o

Meu Filho. Eu desejo que todos os Meus filhos

experimentem o Seu Reino. 

Mais uma vez Eu os chamo e imploro para que

rezem por todos que o Meu Filho chamou. 

Obrigada. 

Medjugorje, 02 de setembro de 2012

Queridos filhos:

Enquanto os Meus olhos os fitam, Minha alma busca almas com as quais quer ser uma só, almas

que tenham compreendido a importância da oração por aqueles Meus filhos que não conheceram o

amor do Pai Celeste. 

Eu os chamo porque preciso de vocês. Aceitem a missão e não tenham medo: vou torná-los fortes.

Eu os encherei com as Minhas graças. Com o Meu amor, Eu os protegerei do espírito do mal. Esta-

rei com vocês. 

Com a Minha presença, Eu consolarei vocês nos momentos difíceis.

Agradeço-lhes por seus corações estarem abertos. 

Rezem pelos sacerdotes. Rezem para que a união entre Meu Filho e eles seja a mais forte possí-

vel, a fim de que sejam somente um. 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

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

Faleceu Pe. Petar Vlasic, pároco de Medjugorje. O seu sepulta-
mento ocorreu no dia 9, deste mês de novembro/12, com a presença
do bispo Ratko Peric que celebrou a Santa Missa com numerosos sa-
cerdotes.

Padre Marinko Sakota é o novo pároco de Medjugorje. 

Nota: Não se trata do Pe. Petar Ljubicic que irá anunciar 
os segredos de Medjugorje.

NOTÍCIA DE MEDJUGORJE    

MENSAGENSDENOSSASENHORARAINHADAPAZ
Queridos filhos:
Hoje os convido a rezarem pelas Minhas intenções.Renovem o jejum e a oração, pois satanás é espertoe atrai muitos corações ao pecado e a perdição. Eu os convido, filhinhos, à santidade e a viverem nagraça. Adorem a Meu Filho para que Ele os preenchacom sua paz e seu amor, pelos quais anseiam.Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Medjugorje,25deoutubrode2012

Queridos filhos: 
Quando vocês olham na natureza a riqueza de co-res que o Altíssimo lhes dá, abram os corações ecom agradecimento rezem por todo o bem que pos-suem e digam: estou aqui criado para a eternidadee aspirem pelas coisas do céu, pois Deus os amacom incomensurável amor. 

Por isso também Me deu a vocês para dizer-lhes:somente em Deus está a sua paz e esperança, que-ridos filhos. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado. 

Medjugorje,25desetembrode2012

Medjugorje, 2 de novembro 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  

AJUDE-NOSAPAGARESTE
BOLETIMDARAINHADAPAZ

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

Esta mensagem é um chamado concreto, com um nome
também concreto: SER APÓSTOLOS.

Sentir que formamos parte daqueles filhos que escutam
a Mãe e não necessariamente CUMPREM o que Ela nos
pede.

Viver o que Ela pede e não encerrar-se em um fecha-
mento, mas ser um enviado dEla. Ser apóstolo significa:
ENVIADO. Dar testemunho do amor de Deus revelado
em Seu Filho Jesus Cristo. 

Nossa Senhora não deixa de rezar por nós, para que se-
jamos autênticos enviados, perseveremos na missão que
nos pede, para que o Senhor nos dê sabedoria e fortaleza,
que são dons do Espírito Santo. Termos discernimento na
grande confusão que reina no mundo, a apostasia, a men-
tira, a negação de Deus e da salvação - que Deus sendo
bom não condena e todos serão salvos, negando, ainda,
que Jesus Cristo é o único salvador do homem.

A repercussão destas manifestações requerem uma res-
posta de heroísmo para dar testemunho, por isso devemos
ser revestidos de fortaleza para o combate espiritual, dar
testemunho da fé verdadeira no amor de Deus. Este mes-

mo amor que envia Nossa Senhora para guiar-nos e  ter-
mos consciência do tempo em que estamos vivendo.

Discernir o bem do mal, mas também o melhor do per-
feito, o que mais agrada a Deus. Assim viver o autentica-
mente puro, belo para caminhar na santidade.

Não se pode haver tolerância alguma com o pecado. A

única tolerância é a caridade para com o pecador. A reve-
lação de Deus não é matéria opinável. É ordem moral, a
lei de Deus é explícita, clara, inequívoca. A VERDADE é
para todo tempo e lugar. Não é questão de quando pode
matar e quando não, quando é lícito o adultério e quando
não. Não matarás é para sempre e em toda circunstância.
Uma união ilegítima, ainda que para os homens seja lícita
porque a lei admite, continua sendo ilegítima. É pecado.

Não se pode dialogar com mentira. O mal penetra na
vida das pessoas e torna-se “normal” o que é anormal.

O mal seduz. Mas não deixemos que nos seduza. E to-
da vez que cairmos peçamos a Deus que nos levante à dig-
nidade de filhos de Deus!

O momento é sério. A nossa missão muito importante.
Os dons que nos foram dados não são para escondê-los.

Não caiamos numa falsa humildade. Somente Deus e a
Virgem conhecem a importância de cada um no caminho
da salvação.

Sejamos APÓSTOLOS da Rainha da Paz, com a
força do Espírito Santo!

Do texto do Pe. Justo Lofeudo

SEJAM MEUS APÓSTOLOS

Janet, uma peregrina irlandesa, contou-
nos a sua história:

Católica desde o berço, eu ia todos os do-
mingos à missa, mas apenas por hábito. O
meu marido não era católico mas de origem
hindu. No entanto tínhamos decidido que os
nossos 3 filhos seriam educados na religião
católica, com missa dominical obrigatória,
escolas católicas, etc. Eu pensava que era es-
se o meu dever para com eles. Mas nunca
lhes falei de Deus, nunca rezei com eles. Na
realidade, eu vivia uma fé exterior e não com
o coração. Um cristão tinha-me dito que Je-
sus não estava presente na hóstia, que crer na
presença real era ridículo… e eu acabei por
duvidar. 

Durante a missa pensava em tudo menos
em Deus e esperava com certo tédio que ter-
minasse. Uma amiga muito querida convida-
va-me: “Vem comigo a Medjugorje!” Acabei
por ceder, apesar de tudo.

Em Maio de 1997 formamos um grupo
de 6 amigas. No meu espírito, eu partia para
um tempo simpático de amizade, para usu-
fruirmos juntas do sol, da natureza, e para
trocarmos, entre amigas, as nossas pequenas
histórias!... Nem por um segundo me vinha
ao espírito ir para rezar. Os primeiros dias
passaram-se assim. Agradava-me muito a
comida, o ar puro, os raios de sol na minha
pele… Vivia férias ideais! 

No 3º dia o nosso guia irlandês levou-nos
numa velha caminhonete para fora da aldeia,
para assistirmos a uma missa do padre Jozo,
em Siroki-Brijeg, onde 30 franciscanos fo-
ram martirizados. A igreja, embora espaçosa,

estava cheia. Todos os bancos ocupados e os
peregrinos compactados em tão grande nú-
mero nas alas, que era impossível circular.
Então fiquei do lado de fora para conversar
enquanto me bronzeava ao sol. Foi então que
aconteceu a coisa mais surpreendente…

Um homem, um desconhecido, veio to-
mar-me pela mão muito gentilmente, e con-
duziu-me pela ala central, avançando pela
multidão sem nenhuma dificuldade, como se
a passagem se abrisse naturalmente à frente
dele. Colocou-me diante dos degraus do al-
tar, mesmo em frente ao padre que ia come-
çar a celebração da missa. Depois, de repen-
te desapareceu. Eu era a mais bem instalada
de todos, parecia-me sonhar, mas ao mesmo
tempo, tudo parecia normal. Não me recordo
do início da missa. Mas quando, depois da
consagração, o padre elevou a hóstia, ela tor-
nou-se a meus olhos muito grande e Jesus
nosso Senhor apareceu vivo na hóstia. Ele
olhava para o alto. Desde esse momento e
durante todo o resto da minha estadia em
Medjugorje, não parei de chorar. Depois a

minha vida mudou completamente.
Na minha volta decidi ir todos os dias à

missa. Lá recebo forças e alegria de viver.
Jesus tornou-se o meu alimento essencial. O
meu marido hindu ouviu o relato do meu tes-
temunho com respeito, e apesar da minha
grande mudança, não parecia chocado. Aliás,
nunca procurei convencê-lo a partilhar a mi-
nha fé, porque ele me dava liberdade para
praticá-la. Eu rezava muito por ele. Alguns
anos mais tarde, um dia, quando ia para a
missa, ele disse-me simplesmente: ‘Vou con-
tigo!’

Para tornar uma longa história mais curta,
ele é agora batizado, católico e nós comun-
gamos a mesma fé.

Oh, como eu quereria recomeçar a minha
vida do zero e estar com Jesus ao longo da
minha juventude! Como lamento o tempo
perdido! Mas não se passa um único dia sem
que dê graças a Deus por Se me ter revelado.
Agora rezo pelos católicos que são como eu
era: mornos. Que Maria toque muitas, mui-
tas almas, para as levar a Jesus vivo!

CHEGUEI A JESUS POR MARIA

O ano 2012 está terminando.... A
Rainha da Paz, em Medjugorje, deu-
nos mensagens, recados do céu, este
Secretariado, na sua modesta capa-
cidade, fez o possível para levá-las a
nossos irmãos, através deste bole-
tim. 

As dificuldades enfrentadas fo-
ram grandes... Mas vivemos também
momentos de grandes emoções
quando, em situações especialmente
desfavoráveis, a mão de Deus se fez
presente. Inúmeros "filhos queridos"
de Nossa Senhora nos ajudaram de
formas diferentes, mas sempre com
o coração.

Somos uma corrente, cada um
que nos ajudou foi um elo, sem a co-
laboração de cada um, não nos seria
possível o trabalho que realizamos.

Entregamos a todos, com seus de-
sejos, necessidades e sonhos à bon-
dade e ao carinho de Nossa Senhora.
Colocamos nossos irmãos muito,
amados no coração da Rainha da
Paz. E que Ela esteja  neste Natal e
em todos os dias do Novo Ano que
vai iniciar no coração desses Seus fi-
lhos queridos.

Acreditem: Nossa Senhora os
ama. E agradece o que por Ela fize-
ram.

Secretariado Rainha da Paz

CARÍSSIMOS
AMIGOS

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

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

DIRETOR ESPIRITUAL- PE. GILSON 
GUIA - MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

IMPERDÍVEL!
PEREGRINAÇÃO

MEDJUGORJE
29deABRIL–14deMAIO/2013
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Pá gi na 4 - Anun cian do Med ju gor je

Ivan iniciou, no último dia
15 de novembro/12, sua visita
de quatro dias ao Líbano, pela
cidade de Bekerk.

Uma multidão de libaneses
participou do encontro, levan-
do o Rosário nas mãos.

Segundo Ivan, durante a aparição,
Nossa Senhora estava muito feliz e dis-
se que reza pelo Líbano e pelo libane-
ses.

Pela primeira vez, um Patriarca do
Oriente esteve presente a uma aparição
de Medjugorje.

Diante de Ivan e do Cardeal Maro-
nita Bechara Boltros El-Raihi, o Líba-
no foi solenemente consagrado ao Ima-
culado Coração de Maria. Para isso, foi
usada a mesma oração de João Paulo
II, em 13 de maio de 1984, quando con-
sagrou o mundo ao Coração Imaculado
de Maria.

Na aparição Nossa Senhora, tam-
bém rezou sobre todos os sacerdotes
presentes. Segundo Ivan, a Virgem co-
locou Suas mãos sobre a cabeça do car-
deal e o abençoou.

“Foi divino! O céu na Terra!”.
Em Zahlch, a aparição aconteceu no

Santuário católico-grego de Nossa Se-
nhora de Zahlch, com a presença de
cinco bispos, mais de quarenta sacer-
dotes e a igreja lotada. Havia também
milhares de fiéis do lado de  fora.

Este acontecimento significa que
Nossa Senhora está trabalhando seria-
mente no Oriente Médio.

Em sua homilia, o arcebispo católi-
co-grego Issam Darwish falou em tom
de grande amizade: “Eu encorajo cada
um de vocês a irem a Medjugorje.
Medjugorje é o mais importante San-
tuário do mundo.”

Ivan transmitiu a mensagem dada
por Nossa Senhora:

“Meus queridos filhos, hoje Eu que-
ro mostrar a vocês o quanto os amo. Eu
lamento não poder fazer cada um de
vocês compreenderem o meu amor. É,
por isso, que Eu os chamo à oração e a
se entregarem completamente a Deus,
porque Satanás deseja afastá-los atra-
vés das suas ações diárias. Satanás quer
tomar o primeiro lugar na vida de vo-
cês. Portanto, meus queridos filhos, re-
zem continuamente.  Obrigada por te-
rem atendido ao meu chamado.”

Fonte: Mejugorje Today

Ivan no 
Oriente Médio Uma manhã, eu devia encontrar-me com Vicka para viajar com

ela aos Estados Unidos, juntamente com Dom Dwello, de Nova York.
No último instante, Dom Dwello me disse profundamente abatido:

- Vicka está doente, ela não vai, sua irmã me disse que teríamos
que viajar sem ela.

- O quê? Ainda ontem ela estava em plena forma, disse eu surpresa.
- Começou ontem à noite. Fui visitá-la e a encontrei de cama,

com o braço paralisado, a mão toda azulada e sofrendo muito. Dis-
se que talvez melhorasse durante a noite, mas sua irmãzinha me
avisou que, pelo contrário, tinha piorado.

Nove dias depois, estou de volta de minha viagem aos EUA, on-
de fui dar testemunho da RAINHA DA PAZ. Chego em casa de
Vicka e surpreendo-a estendendo roupa no varal, com um grande
sorriso nos lábios.

- Então você sarou? E me deixou ir sozinha nesta viagem. Quan-
do melhorou?

- Só esta manhã. Levantei e estava tudo bem. Cheguei até a con-
versar com um grupo de peregrinos. Como vê, passou tudo!

- Hoje pela manhã? Mas então você ficou doente muitos dias, o
tempo exato que durou a rnissão. Como você explica que foi no
momento exato desta missão?

- É assim mesmo. Nossa Senhora tinha o Seu plano: você ia fa-
lar e eu sofrer. A escolha foi dEla.

- E o que você teve?
Nessas coisas, com Vicka, deve-se renunciar a qualquer expli-

cação lógica.
- Nada de interessante e já passou, viu? Até que volte de novo.

Assim é a vida. Dá uma risada e muda de assunto.
Que eu saiba, ninguém explicou até hoje o segredo misterioso

que envolve Vicka, e nossas surpresas ainda não chegaram ao fim.
Vicka tinha uma grave doença no cérebro. Ainda ouço Pe. Ren-

né Laurentin dizer com pena: "Ela vai morrer". Sofria tanto que fi-
cava sem sentidos durante longas horas, quase todos os dias. Sua
mãe, compungida de vê-la sofrer tanto, dizia-lhe:

- Tome uma injeção para melhorar, você não pode ficar assim...
- Mamãe, se você soubesse as graças que são conseguidas por meio

do meu sofrimento, para mim e para os outros, não falaria assim.
Depois de uma longa via-sacra, Nossa Senhora lhe disse: "No

dia tal, você estará curada". Vicka escreveu isso a dois padres pa-
ra que soubessem antes do dia D, que seria uma semana mais tarde.
Vicka foi curada! Conservou dessa experiência um conhecimento
muito profundo do mistério do sofrimento e de sua fecundidade. 

Um episódio pessoal: eu estava servindo de intérprete de Vicka

para um grupo de peregrinos, quando ela partilhou:
- Nossa Senhora disse: "Queridos filhos, quando vocês passam

por um sofrimento, uma doença, um problema, vocês pensam: por

que acontece isso comigo e não com outra pessoa? Não, queridos

filhos, não digam isso. Digam, ao contrário: Senhor, agradeço o

presente que o Senhor me dá. Pois o sofrimento, quando oferecido

a Deus, obtém grandes graças".

Naquele dia os peregrinos foram embora pensativos, tendo no
que meditar...

O segredo da Vicka é que ela não se importa consigo mesma,
apenas com o SIM que dá a Deus. Como as crianças de Fátima, ela
viu o inferno e não tem mais nenhuma vontade de regatear
quando se trata de salvação das almas. 

Um dia, quando a RAINHA DA PAZ perguntou: "Quem de vo-

cês gostaria de sacrificar-se pelos pecadores?", Vicka foi a pri-
meira a declarar-se voluntária. "Só peço a graça de Deus e a Sua
força para poder continuar" - disse ela.

Não é preciso procurar mais o porquê de Vicka transmitir tanta
alegria àqueles que dela se aproximam.

Em entrevista para uma televisão americana, ela disse:
"Vocês não percebem o grande valor que têm seus sofri-

mentos aos olhos de Deus. Não se revoltem quando chega o so-
frimento. A gente fica com raiva porque não procura verdadei-
ramente a vontade de Deus. Quando a procuramos, a revolta
vai embora. Só se revoltam os que se recusam a carregar a
cruz. Mas vocês podem ter a certeza de que, se Deus dá uma
cruz, Ele sabe por que a dá e sabe quando vai tirá-la. Nada
acontece por acaso."

Para Vicka o véu rasgou-se, ela sabe de que está falando.
Isto me lembra um diálogo memorável entre Marthe Robin (a

mística francesa que morreu 3 meses antes de se iniciarem as apa-

rições em Medjugorje) e um sacerdote belga, que tinha um grande

carisma de pregação e viajava muito, requisitado para retiros,

programas de rádio, pois sua palavra provocava muitas conver-

sões. Mas ele sofreu um acidente aparentemente simples, quando

fazia faxina em sua igreja. Foi obrigado a renunciar seu ministé-

rio de pregador. Sofria muito física e psicologicamente, pois a per-

na causava-lhe muitos problemas. Ao chegar em casa de Marthe,

queria contar-lhe este seu problema. Mas antes mesmo que en-

trasse no assunto, ela de repente disse: "Padre, com esta sua per-
na, o senhor está fazendo muito mais pelo Reino de Deus do que
jamais, em toda a sua vida, fez com a boca".

Irmã Emmanuel

Este belíssimo livro de orações é um importante e valioso presente de Natal que você poderá oferecer aos ami-
gos.
Pe Slavko, seu autor, faleceu no dia 24 de novembro de 2000. No dia seguinte, 25, a Rainha da Paz disse em
Sua mensagem: “... o seu irmão Slavko nasceu para o céu e intercede por vocês.”
Na última mensagem, de 2 de novembro/12, Nossa Senhora falou: “Como Mãe, imploro a vocês que perseve-
rem sendo Meus apóstolos”.
Repassando este precioso livro, você estará sendo APÓSTOLO DA RAINHA DA PAZ.
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