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ANUN CIAN DO
MED JU GOR JE 

Sejam louvados Jesus e Maria. Ca-

ros sacerdotes, caros amigos em Cris-

to. No início deste encontro desejo

saudá-los com todo o coração. O meu

desejo, neste breve tempo com todos

vocês, é refletir sobre aquilo que é

mais importante: as mensagens as

quais nossa Mãe nos convidou a viver

durante esses 32 anos. Desejo aproximá-los melhor dessas

mensagens  para compreendê-las e vivê-las.

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

O VIDENTE IVAN FALA
AOS PEREGRINOS, EM
MEDJUGORJE 32 ANOS

DE APARIÇÕES DE
NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ

Medjugorje, 25 de julho de 2013

Medjugorje, 25 de junho de 2013

Queridos filhos:

Com alegria no coração, convido-os  todos a viverem  sua fé e a testemunhá-la de

todas as maneiras, com o coração e  o exemplo. 

Decidam-se, filhinhos, a ficarem longe do pecado e das tentações. Em seus corações

haja alegria e amor pela santidade. Eu, filhinhos, os amo e os acompanho com a

Minha intercessão diante do Altíssimo. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGEMDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

Medjugorje, 25 de maio de 2013

Queridos filhos:

Hoje Eu os convido a serem fortes e

decididos na fé e na oração, até que

suas orações sejam tão fortes que

abram o coração de Meu amado Filho

Jesus. 

Rezem, filhinhos. Rezem,

incessantemente, até que seus

corações se abram ao amor de Deus.

Eu estou com vocês, intercedo por

todos e rezo pela conversão de vocês. 

Obrigada por terem atendido a

Meu chamado.

Medjugorje, 25 de abril de 2013

Queridos filhos, rezem, rezem e apenas rezem até que seus corações se abram à fé,

como a flor se abre ao calor dos raios de sol. 

Este é um tempo de graça que Deus dá a vocês através da Minha presença, mas

vocês estão longe de Meu coração. Por isso,  convido-os à conversão pessoal e à

oração em família. 

Que a Sagrada Escritura seja sempre um incentivo para vocês. Abençoo  todos vocês

com a Minha bênção materna. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

NOSSA SENHORA 
VEM ATÉ NÓS

A Mãe vem até nós.  Fala-nos de ma-
neira muito simples para que possamos
melhor compreender e melhor viver Suas
mensagens. Uma das primeiras mensa-
gens que Nossa Senhora transmitiu ao
mundo através de nós videntes foi:
“Queridos filhos, Eu venho até vocês
porque desejo dizer-lhes que Deus
existe. Decidam-se por Deus. Colo-
quem-nO em primeiro lugar em suas
vidas. Coloquem-nO em primeiro lu-
gar em suas famílias. Junto a vocês se
encaminha um futuro. Vocês aqui nes-
ta terra são apenas peregrinos. Por is-
so, decidam-se por Jesus”. 

Nossa Senhora vem até nós e dirige-se
ao mundo inteiro,  a todos os Seus filhos.
A Sua mensagem é universal. Nossa Se-
nhora nunca disse: “queridos italianos,
queridos americanos...” ou qualquer coi-
sa assim. Não fala somente a um país. No
início das mensagens, Ela diz: “Queri-
dos filhos” porque Ela é Mãe, ama  todos
nós, e todos somos importantes para Ela.
Não existem rejeitados. Ela é a Mãe, e to-
dos nós somos Seus filhos.

Verdadeiramente, durante esses 32
anos, percebemos o quanto a Mãe nos
ama e nos quer bem. Muitos de vocês
vieram aqui com os próprios sonhos, os
próprios desejos ou com problemas. Vie-

ram aqui para colocarem-se no abraço da
Mãe. Encontrar perto dEla a segurança e
a proteção. Vieram para dizer-lhe “Mãe,
reza por nós e intercede diante de Seu Fi-
lho por cada um de nós”. Vieram aqui
muitos de vocês famintos de paz, de
amor, da verdade. Mas, principalmente,
viemos aqui porque estamos famintos de
Deus. Somente em Deus está o amor, a
alegria. Em Deus, encontra-se a nossa
paz. Jesus disse: “Venham a Mim todos
os que estão cansados”. 

Viemos aqui até a fonte, viemos aqui
para repousar em Jesus. Em uma mensa-
gem, Nossa Senhora disse: “Queridos fi-
lhos, o Meu Filho Me envia. Quero aju-
dá-los, quero guiá-los. Queridos filhos,
se soubessem o quanto os amo, o quan-
to os quero bem, vocês chorariam de
alegria”. Assim, grande é o amor da Mãe.

POR QUE NOSSA SENHORA
ME ESCOLHEU?

Não gostaria que vocês me vissem
como um santo, como perfeito porque
não o sou. Eu me empenho, me esforço
para ser mais santo, ser melhor. Esse é o
meu desejo. Esse desejo está profunda-
mente impresso em meu coração. Eu
não me converti assim em um momento,
de um só golpe, vendo diariamente Nos-
sa Senhora. Eu sei que a minha conver-

Continua na página 3

Queridos filhos: 

Com alegria no Meu coração, Eu amo todos

vocês e  os convido a se aproximarem do

Meu Imaculado Coração, para que Eu

possa aproximá-los ainda mais  do Meu

Filho Jesus, para que Ele lhes dê Sua paz  e

Seu amor, que são o alimento para cada um

de vocês.

Abram-se, filhinhos, à oração, abram-se ao

Meu amor. 

Eu sou sua Mãe e não posso deixá-los

vagando sozinhos no pecado. 

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: 

Com amor materno, Eu lhes imploro para Me oferecerem seus corações, para que Eu possa apresentá-los

ao Meu Filho e libertá-los. Libertá-los do mal que os escraviza cada vez mais e os afasta do único Bem - o

Meu Filho. Libertá-los de  tudo aquilo que os conduz ao caminho errado e tira de vocês a paz. 

Desejo conduzi-los para a liberdade da promessa de Meu Filho, porque Eu desejo que a vontade de Deus

seja cumprida completamente aqui. E que, através da reconciliação com o Pai Celeste, por meio do jejum

e da oração, nasçam apóstolos do amor de Deus. Apóstolos que irão, livremente e com amor, espalhar o

amor de Deus a todos os Meus filhos. Apóstolos que vão propagar o amor da confiança no Pai Celeste e

que continuarão abrindo as portas do Céu.

Queridos filhos, aos seus pastores ofereçam alegria, amor e apoio, assim como Meu Filho pediu a eles pa-

ra oferecerem a vocês. Obrigada. 

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 junho de 2013

Queridos filhos:

Neste tempo sem paz, novamente imploro para

caminharem com o Meu Filho e segui-Lo.

Eu conheço suas dores,  seus sofrimentos e difi-

culdades, mas, no Meu Filho, vocês encontrarão

descanso. Nele encontrarão paz e salvação.

Meus filhos, não se esqueçam de que  Meu Filho,

com sua cruz, os redimiu e lhes deu novamente a

possibilidade de serem  filhos de Deus e de se-

rem novamente capazes de  chamarem o Pai Ce-

leste, de PAI. Para serem dignos do Pai, amem-

se e se perdoem, porque o Pai é amor e perdão.

Rezem e jejuem porque esse é o caminho para

sua purificação, esse é o caminho para encontra-

rem e conhecerem o Pai Celeste. Quando conhe-

cerem o Pai, compreenderão que Ele é tudo o de

que vocês precisam.

(Em seguida, Mirjana disse que Nossa. Senhora

falou de forma muito enfática):

Eu, como Mãe, desejo que Meus filhos este-
jam numa comunidade de um único povo, on-
de a PALAVRA DE DEUS é ouvida e cumprida.
Portanto, Meus filhos, caminhem com Meu Fi-
lho. Sigam-NO. Sejam um com Ele. Sejam fi-
lhos de Deus.

Amem  seus pastores como Meu Filho os
amou, quando os convidou para servi-los. 
Muito obrigada.

Medjugorje, 2 de maio de 2013
Queridos filhos: 
Novamente convido vocês a amarem e nãojulgarem. Meu Filho,  por vontade do Pai Ce-leste, esteve no meio de vocês para mostrar-lhes o caminho da salvação, para  salvá-los enão para  julgá-los. Se desejarem seguir MeuFilho, não devem julgar, mas amar como o PaiCeleste os ama. E, quando para vocês formais difícil, quando caírem sob o peso dacruz, não se desesperem, não julguem, maslembrem-se de que são amados e agradeçamao Pai Celeste pelo Seu amor.Filhos Meus, não desviem do caminho em queos conduzo. Não se precipitem no fracasso.Que a oração e o jejum os fortaleçam a viverda forma como o Pai Celeste deseja, para quesejam Meus apóstolos da fé e do amor. E,com suas vidas, sejam uma bênção paraaqueles  com quem se encontrarem e vivam,na unidade, com o Pai Celeste e Meu Filho. Filhos Meus, essa é a única verdade. A verda-de que os conduz à conversão e, portanto, àconversão de todos aqueles que encontrareme que não conhecem o Meu Filho, de  todosaqueles que não sabem o que significa amar. Filhos Meus, Meu Filho lhes deu os sacerdo-tes. Cuidem deles e rezem por eles.Obrigada.

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

Medjugorje, 2 de julho de 2013

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  

Envie-nos cópia 

do comprovante de 

depósito para 

sabermos que foi

VOCÊ quem ajudou

esta obra da Rainha

da Paz.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

AJUDE-NOSAPAGARESTE
BOLETIMDARAINHADAPAZ

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

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

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

PEREGRINAÇÃO

MEDJUGORJE
32 ANOS DE APARIÇÕES, 

DIÁRIAS, DE NOSSA SENHORA. 

SECRETARIADO RAINHA DA PAZ

AINDA: POLÔNIA, CROÁCIA E VIENA

SACERDOTE E GUIA FALANDO POLONÊS E CROATA

BELOHORIZONTE-25DEJUNHO
MissanaIgrejaN.S.daBoaViagem
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Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je

são é um processo, um programa para a mi-
nha vida. Eu devo perseverar nesse progra-
ma, devo mudar a cada dia nesse programa.
A cada dia, devo deixar o pecado e o mal,
abrir-me à paz, abrir-me ao Espírito Santo
e assim crescer na santidade.

Porém, nesses 32 anos, uma pergunta de
maneira constante faço dentro de mim. A per-
gunta é: “Mãe, por que logo eu?”, “Mãe, não
tinha alguém melhor do que eu?”, “Mãe eu
poderei fazer, concluir tudo aquilo que a Se-
nhora quer de mim, conforme  deseja?”,
“Mãe, a Senhora está contente comigo?”.
Não tem um dia, nesses 32 anos, em que es-
tas perguntas não sejam feitas dentro de mim.

Uma vez, quando perguntava à Nossa
Senhora: “Mãe, por que logo eu? Por que
escolheu justamente a mim?” Ela fez um
belíssimo e doce sorriso e me respondeu:
“Saiba, querido filho, que Eu nunca es-
colho os melhores”.

Então, faz 32 anos que Nossa Senhora me
escolheu. Escolheu-me para ser um instru-
mento em Suas Mãos, nas Mãos de Deus.
Para mim, para a minha vida, para a minha
família, esse é um grande, grande dom. Mas,
ao mesmo tempo também, uma grande res-
ponsabilidade. Sei que Deus me confiou tan-
to, e sei que muito espera de mim. Eu sou
completamente consciente dessa responsa-
bilidade e com ela  vivo todos os dias.

Porém, creiam-me, não é fácil. Não é
simples estar com Nossa Senhora todos os
dias, falar com Ela, e depois retornar a esta
terra e viver aqui. Estar com Nossa Senho-
ra todos os dias significa estar no Paraíso,
contemplar a luz do Paraíso. Se vocês pu-
dessem ver Nossa Senhora por apenas um
segundo, digo por apenas um segundo, não
sei como a vida de vocês seria depois nesta
terra. Após cada encontro diário com Nos-
sa Senhora, preciso de algumas horas para
retornar à realidade deste mundo.

QUAIS SÃO AS COISAS 
MAIS IMPORTANTES  A QUE
NOSSA MÃE NOS CONVIDA?

Eu desejo, de modo particular, evidenciar
as mensagens centrais, através das quais, a
Mãe nos guia: mensagem de paz, de con-
versão e retorno a Deus, de oração com o
coração, de jejum e penitência, de fé for-
te, de amor, de perdão, mensagem de con-
vite à Santíssima Eucaristia, da leitura
diária da Santa Bíblia e de esperança.

QUEM É VOCÊ?
No início das aparições, em 1981, ajoe-

lhamo-nos diante daquela aparição, e a pri-
meira pergunta que fizemos foi: “Quem é
Você? (Nossa Senhora até hoje aparenta ter
mais ou menos 18 a 20 anos – NR) Como

se chama?” Ela respondeu: “Eu sou a
RAINHA DA PAZ. Eu vim, queridos fi-
lhos, porque Meu Filho Me envia para
ajudá-los. Queridos filhos, paz, paz, so-
mente a paz. Que a paz reine no mundo.
Queridos filhos, a paz deve reinar entre
os homens e Deus, e entre os homens. De-
sejo repetir-lhes ainda mais uma vez este
convite: a paz deve reinar entre os ho-
mens e Deus, e entre os homens. Queri-
dos filhos, este mundo, esta humanidade,
encontram-se diante de um grande peri-
go: o risco da auto-destruição”. 

Essas foram as primeiras palavras, as
primeiras mensagens que, entre o segundo
e terceiro dia, Nossa Senhora transmitiu pa-
ra o mundo através de nós, videntes. Por
essas mensagens, nós descobrimos qual é o
Seu principal desejo: É A PAZ ENTRE
OS HOMENS E DEUS,  E ENTRE OS
PRÓPRIOS HOMENS. 

A Mãe vem até nós como a Rainha da
Paz. Quem pode saber melhor do que a
Mãe de quanta paz necessita a nossa huma-
nidade cansada? De quanta paz precisa o
coração do homem?  O coração do homem
não estando em paz com Deus, não estará
em paz com os homens. Sem a paz no co-
ração do homem, não haverá também  paz
no mundo. Não haverá paz nas famílias.
Nossa Senhora nos convida fortemente à
paz, a abrirmo-nos ao dom da paz, a rezar-
mos pelo dom da paz.

CADA FAMÍLIA SEJA UMA
CAPELA ONDE SE REZA

Nossa Senhora reza e vem até nós como
a Mãe da Igreja. E nos diz: “Queridos fi-
lhos, se vocês forem fortes, também a
Igreja será forte. Mas se forem fracos,
também a Igreja será fraca. Queridos fi-
lhos, vocês são a Minha Igreja viva. Vocês
são os pulmões da Minha Igreja. Por isso
os convido: retornem à oração em suas fa-
mílias. Que cada uma de suas famílias se-
ja uma capela onde se reza. Queridos fi-
lhos, coloquem Deus em primeiro lugar
nas suas famílias. Não existe uma Igreja
viva, orante, sem uma família viva”.

Nós hoje nos perguntamos, discutimos,
por que existem menos vocações na Igreja.
Existe uma crise de vocações. Mas pode-
mos encontrar uma resposta. Está em nos-
sas famílias, porque a família está sem a
oração familiar. Deus chama nossas famí-
lias. Nas famílias nascem os sacerdotes.
Pela oração familiar, Deus nos chama. 

Nossa Senhora disse que a família de
hoje está espiritualmente doente. A família
de hoje sangra. Não pode curar a sociedade
moderna. Não se pode curar o mundo intei-
ro, se antes não curar as famílias. A família

deve hoje ser curada antes de tudo.
A Mãe vem até nós e nos traz um medi-

camento, uma cura celeste,  a cura para as
nossas dores. Ela quer enfaixar as nossas
feridas, com muita ternura, amor e calor
materno. Ela vem até nós porque quer nos
encorajar e nos consolar. Ela quer nos guiar
em direção ao Seu Filho porque somente
em Seu Filho Jesus está a nossa paz. 

Disse uma vez em uma mensagem:
“Queridos filhos, como nunca antes, o
mundo de hoje, a sociedade, atravessam
uma crise profunda, mas a maior crise é
a falta de fé em Deus”, porque nos distan-
ciamos de Deus, da oração, queremos criar
um futuro sem Deus. “Queridos filhos,
hoje a oração desapareceu em suas famí-
lias, os pais não têm tempo para os fi-
lhos, nem os filhos para os pais, também
os pais não têm tempo entre si ”.  Não
existe amor nas famílias, não existe fideli-
dade nos matrimônios”. Tantas famílias
cansadas e destruídas. Dissolução da vida
moral. Tantos abortos...

RETORNEMOS A DEUS 
SEM DEMORA

A Mãe nos convida a retornarmos a
Deus. Ela nos convida a  colocarmos Deus
em primeiro lugar. A Mãe vem até nós e de-
seja nos conduzir fora dessa escuridão, des-
se caminho cego.  Quer nos mostrar um no-
vo caminho: o caminho da esperança. A
Mãe vem a nós como a Mãe da Esperança.
Vem trazer a esperança para as famílias
cansadas, para o mundo cansado. Ela nos
diz: “Queridos filhos, se não existe paz
no coração do homem, paz no âmbito fa-
miliar, não pode haver também paz no
mundo. Por isso os convido: não falem
de paz, mas comecem a viver a paz. Não
somente falem de oração, mas comecem
a viver a oração. Queridos filhos, neste
mundo moderno existem muitas pala-
vras. Por isso falem menos, façam mais,
rezem mais. Queridos filhos, somente
com o retorno à paz, à oração, vocês po-
dem curar suas famílias”.

Nós hoje, muitas vezes na televisão e no
rádio, ouvimos a palavra recessão, frequen-
temente ouvimos que o mundo se encontra
em recessão econômica. Mas não é somen-
te uma recessão econômica. O mundo de
hoje encontra-se em uma grande reces-
são espiritual. Esta recessão espiritual
produz todas as outras crises.

A Mãe vem até nós. Ela deseja reerguer
esta humanidade pecadora. Ela vem até nós
porque está preocupada com a nossa salva-
ção e diz: “Queridos filhos, Eu estou com
vocês. Eu venho a vocês, porque desejo
ajudá-los para que aconteça a paz. Mas,

queridos filhos, Eu preciso de vocês. Eu,
junto com vocês, posso realizar o projeto
da paz. Por isso, queridos filhos, deci-
dam-se pelo bem e lutem contra o peca-
do e contra o mal”.

A Mãe fala de maneira simples. Repete
tantas vezes e não se cansa nunca, como vo-
cês mães aqui presentes, hoje, neste encon-
tro. Penso que milhares e milhares de vezes
repetiram algumas frases. Quantas vezes
disseram aos seus filhos: “sejam bons, estu-
dem, trabalhem, não façam certas coisas
porque elas não fazem bem...” mil vezes
disseram essas frases a seus filhos. Espero
que não estejam ainda cansadas. Qual  mãe,
entre vocês, pode dizer que é tão feliz por-
que disse apenas uma vez essas frases a seu
filho e não precisou mais repeti-las. Não
existe essa mãe. Porque toda mãe deve re-
petir para que o filho não se esqueça.

Também durante 32 anos, Nossa Senho-
ra, nossa Mãe Celeste, faz assim conosco.
Ela repete tantas vezes para que não nos es-
queçamos o que nos disse. Nossa Senhora
não veio até nós para nos trazer medo, para
nos punir, para falar do fim do mundo. Ela
não veio com esse desejo. Vem a nós como
a Mãe da Esperança.

NOSSA SENHORA NOS 
FALA DA IMPORTÂNCIA 

DA SANTA MISSA
De um modo especial, Nossa Senhora

nos convida à Santa Missa e diz: “Queri-
dos filhos, que a Santa Missa seja o cen-
tro da vida de vocês”. Em uma aparição,
Nossa Senhora nos disse: “Queridos fi-
lhos, se amanhã tivessem que fazer uma
escolha, entre virem a Mim e irem até a
Santa Missa, não venham a Mim, vão
para a Santa Missa. Porque ir à Santa
Missa significa ir ao encontro de Jesus
que se doa na Santa Missa, dar-se a Ele,
abrir-se a Jesus, receber Jesus”.

Muitas vezes dizemos que não temos
tempo para a Santa Missa, que trabalhamos
muito, que estamos ocupados com diversas
tarefas, que também não temos tempo nem
para os filhos. Sempre, quando devemos
arrumar tempo para ir à Santa Missa, temos
problema. Nossa Senhora disse uma vez:
“Queridos filhos, não digam sempre que
vocês não têm tempo, porque o proble-
ma não é o tempo. Queridos filhos, o ver-
dadeiro problema é o amor. Porque
quando vocês amam uma coisa, sempre
arranjam tempo para ela. E quando não
amam uma coisa também não têm tem-
po para ela. Se vocês têm amor, tudo se-
rá possível”.

Nossa Senhora nos convida à confissão
mensal, a adorar o Santíssimo Sacra-
mento, a venerar a Santa Cruz. De modo

Continuação da página 1
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particular, também convida os sacerdotes a
conduzirem e organizarem Adorações Eu-
carísticas em suas paróquias.

Nossa Senhora nos convida a rezar o San-
to Rosário em nossas famílias. A lermos a
Sagrada Escritura e disse em uma mensagem:
“Queridos filhos, que a Bíblia esteja em
um local visível em suas famílias. Leiam a
Sagrada Escritura. Lendo a Sagrada Es-
critura, Jesus possa nascer novamente em
seus corações e em suas famílias”.

Particularmente desejo ressaltar o convite
ao perdão. Perdoem os outros. Amem os ou-
tros. Nossa Senhora durante esses anos nos
convida fortemente ao perdão. Perdoar a si
mesmo. Perdoar os outros e assim abrir o ca-
minho ao Espírito Santo em nossos cora-
ções. Porque sem o perdão, não poderemos
ser curados, espiritualmente, fisicamente e
emocionalmente. Verdadeiramente, nós pre-
cisamos primeiro perdoar, e que o nosso per-
dão seja santo, seja perfeito.

Nossa Senhora nos convida de modo par-

ticular à oração com o coração. Muitas vezes
Nossa Senhora repetiu isso, dizendo: “Re-
zem, rezem, rezem, Meus queridos filhos”.
Não rezar somente com os lábios, de uma
maneira mecânica, como uma tradição. Não
rezar olhando o relógio. Nossa Senhora nos
convida à oração com o coração, com amor
e por amor. De coração para Coração. Re-
zar com o coração significa rezar com todo o
nosso ser. Dediquemos um tempo ao Senhor.
Terminemos a oração, com alegria e paz.

Disse Nossa Senhora: “Queridos filhos,
que a oração seja alegria, rezem com ale-
gria. Aquele que reza não tem medo do
futuro. Queridos filhos, se quiserem rezar
melhor, devem rezar mais. Porque rezar
mais é sempre uma decisão pessoal, mas
rezar melhor é uma graça de Deus que é
dada àqueles que rezam mais”.

Durante esses 32 anos, a Mãe nos guia
com Amor e em direção ao Amor. Ela quer
nos tirar dessa morte espiritual. Quer nos
acordar desse coma espiritual em que o

mundo se encontra.
Nesta noite, durante o encontro com

Nossa Senhora, recomendarei todos vocês,
e de modo particular os doentes presentes,
e todos os sacerdotes das suas paróquias.

Escutemos a mensagem que Nossa Se-
nhora nos deu ontem à noite (25/06/2013):

"Queridos filhos: Com alegria no
Meu coração, Eu amo todos vocês e  os
convido a se aproximarem do Meu Ima-
culado Coração, para que Eu possa
aproximá-los ainda mais  do Meu Filho
Jesus, para que Ele  lhes dê Sua paz e
Seu amor, que são o alimento para cada
um de vocês. Abram-se, filhinhos, à ora-
ção e ao Meu amor. Eu sou sua Mãe e
não posso deixá-los vagando sozinhos e
no  pecado. Filhinhos, vocês são chama-
dos a serem Meus filhos, Meus amados
filhos, para que Eu possa  apresentar to-
dos vocês  ao Meu Filho. Obrigada por
terem atendido a Meu chamado". 

Espero que responderemos ao chamado

de Nossa Senhora. Que acolheremos Suas
mensagens e que seremos colaboradores
na construção de um novo e melhor mun-
do. Um mundo digno dos filhos de Deus.

Espero que vocês, durante sua permanên-
cia em Medjugorje, recebam a semeadura de
uma boa semente e que esta semente encon-
tre um bom terreno e produza frutos.

Este tempo em que vivemos é um tempo
de responsabilidade! Com responsabilida-
de acolhamos a Palavra de Cristo, a palavra
do Santo Evangelho e tudo aquilo a que nos
convida Nossa Senhora, porque vivendo as
Suas mensagens estaremos  vivendo o
Santo Evangelho.

Em particular, rezemos pela evangeliza-
ção das famílias e do mundo. Que sejamos
um sinal vivo. Não procurem sinais exte-
riores, para ver algo, tocar algo, para se
convencerem. Nossa Senhora procura, ho-
je, cada um de nós, para que sejamos, si-
nais de uma fé viva.

Queridos amigos, que assim seja.

Em 1996, quando o Papa Francisco era
Bispo Auxiliar do Cardeal Quarracino, em
Buenos Aires, aconteceu um milagre euca-
rístico notório. Foi o atual Papa que pediu,
ele próprio, que fosse fotografado e que
examinou o sucedido. Os resultados foram
surpreendentes.

Em 18 de Agosto de 1966, às 19h, o pa-
dre Alejandro Pezet celebrava a Santa Missa
na igreja que se encontra no centro comercial
da cidade. Quando acabava de distribuir a
comunhão, uma mulher veio dizer-lhe que ti-
nha encontrado uma hóstia  que alguém ha-
via desfeito, no fundo da igreja. Indo ao local
indicado, o Pe. Alejandro encontrou a hóstia
toda suja. Como não podia tomá-la, colocou-
a num pequeno recipiente de água, no sacrá-
rio da capela do Santíssimo Sacramento.

No dia 26 de Agosto, segunda-feira,
abrindo o tabernáculo, viu, com grande es-
panto, que a Hóstia se tinha tornado uma
substância sangrenta. Informou o ocorrido
ao Mons. Bergoglio (Papa Francisco) que
deu instruções para que a Hóstia fosse foto-
grafada de modo profissional. As fotogra-
fias, feitas em 6 de setembro, mostraram
claramente que a Hóstia, que se tinha tor-
nado um fragmento de carne sangrenta, e
aumentado muito de tamanho. Durante vá-
rios anos, a Hóstia ficou no tabernáculo,
tendo o assunto permanecido em segredo.
Como a Hóstia não sofria nenhuma decom-
posição visível, Mons. Bergoglio decidiu
mandar analisá-la cientificamente.

Em 5 de Outubro de 1999, na presença
de representantes de Mons. Bergoglio, já
então Arcebispo, o Dr. Castaron tirou uma

amostra da hóstia sangrenta e enviou-a pa-
ra Nova York para análise. Como não que-
ria influenciar os resultados do exame, de-
cidiu não dizer à equipe de cientistas a ori-
gem da amostra.

Um desses cientistas era o famoso car-
diologista e patologista médico-legal, Dr.
Frederic Zugiba. Como resposta da análise
disse que a substância era verdadeira carne
e verdadeiro sangue com DNA humano.
Declarou: “A matéria analisada é um
fragmento de músculo cardíaco que se
encontra na parede do ventrículo esquer-
do, perto das válvulas. Esse músculo é
responsável pela contração do coração.
Devemos recordar que o ventrículo es-
querdo do coração age como uma bomba
que envia o sangue para o corpo. O mús-
culo cardíaco está inflamado e contém
um número importante de glóbulos bran-
cos. Isso indica que o coração estava vivo
no momento em que a amostra foi colhi-
da. Afirmo que o coração estava vivo
porque os glóbulos brancos morrem fora
de um organismo vivo; têm necessidade
de um organismo vivo para se manterem.
Portanto, o coração estava vivo quando a
amostra foi colhida e, além disso, esses
glóbulos brancos tinham penetrado nos
tecidos, o que indica que o coração esteve
submetido a um stress intenso, como se o
seu proprietário tivesse sido batido seria-
mente no nível do peito”.

Dois australianos, o jornalista Mike Wil-
lesee e o jurista Ron Tesoriero, foram teste-
munhas desses testes. Conhecendo a ori-
gem da amostra, eles ficaram chocados

com a declaração do Dr. Zugiba.
Mike Willesee perguntou ao cientista

quanto tempo os glóbulos brancos poderiam
estar vivos, se proviessem de tecidos huma-
nos conservados em água. O Dr. Zugiba res-
pondeu que deixariam de existir em poucos
minutos. O jornalista revelou, então, ao mé-
dico que a amostra tinha sido conservada em
água pura durante um mês e, em seguida,
por três anos, num recipiente de água desmi-
neralizada. Só depois desse tempo, foi colhi-
da aquela amostra para análise. O Dr. Zugi-
ba mostrou-se muito embaraçado diante
desse fato. Declarou que não havia nenhum
meio de explicá-lo cientificamente.

O Dr. Zugiba disse: “Explique-me uma

coisa: se esta amostra provém de uma pes-

soa morta, como é possível que, enquanto

a examinava, as células da amostra esti-

vessem em movimento e pulsassem? Se es-

te coração provém de alguém que morreu

em 1966, como pode ainda estar vivo?”

Só então Mike Willesee revelou ao Dr.
Zugiba que a amostra analisada provinha de
uma Hóstia consagrada (pão branco sem fer-

mento) que se tinha transformado misteriosa-
mente em carne humana sangrante. Aturdido
por esta revelação, o Dr. Zugiba respondeu:
"Como e porquê uma Hóstia consagrada po-

de mudar as suas características e tornar-se

carne e sangue humanos vivos, será sempre

um mistério para a ciência - um mistério to-

talmente além da sua competência".

Em seguida, o Dr. Ricardo Castanon Go-
mez decidiu que os relatórios do laborató-
rio, feitos na sequência do milagre de Bue-
nos Aires, fossem comparados aos que fo-

ram elaborados com os do milagre de Lan-
ciano (Itália) sem revelar a origem das
amostras a serem testadas. 

Os especialistas que procederam  a essa
comparação, concluíram que os dois relató-
rios dos laboratórios tinham analisado testes
em amostras procedentes da mesma pessoa.
Assinalaram ainda que as duas amostras re-
velavam um sangue tipo AB positivo. Esse
sangue tem as características de um homem
que nasceu e viveu no Médio Oriente.

Só a fé na extraordinária ação de Deus
pode dar uma resposta! Deus quer que nós
tomemos consciência de que Ele está ver-
dadeiramente presente no mistério da Eu-
caristia. O milagre eucarístico acontecido
em Buenos Aires é um sinal extraordinário
atestado pela ciência. Através dele, Jesus
quer despertar em nós, mais uma vez, uma
fé viva na Sua presença real na Eucaristia,
real e não simbólica. É só com os olhos da
fé, e não com os nossos olhos humanos,
que O vemos sob a aparência do pão e de
vinho consagrados. Na Eucaristia, Jesus
vê-nos, ama-nos e quer salvar -nos.

(O Arcebispo Mons. Bergoglio tornou-

se cardeal em 2001, e Papa em 2013).
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