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APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA

AVIDENTEVICKAFALA
SOBREAIMAGEMILUMINADA

DENOSSASENHORA
Jornalista Marijan Sivrić – Vecernji-List

Como  você interpreta  que, na casa onde nasceu, iluminou-se a Imagem de Nossa
Senhora?

Há trinta anos, essa imagem veio de Lourdes. Um grupo de peregrinos, com amor em
seus corações, me trouxe como presente de Nossa Senhora de Lourdes. Essa imagem foi
colocada no quarto das aparições. Várias vezes, Nossa Senhora apareceu próxima a essa
imagem. Nesses trinta anos, desde que ela foi trazida para cá, nunca se iluminou. Diante
dela, eu sempre rezei. Essa luz é totalmente diferente da que prenuncia a chegada de Nos-
sa Senhora antes da aparição, quando a luz aparece por três vezes e é realmente  especial.

Você já esteve em sua casa de nascimento desde que isso começou?
Estava em viagem e não fui ao quarto, mas me disseram que a imagem de Nossa Se-

nhora se iluminou. Por trinta e dois anos, Nossa Senhora brilha com todo o seu brilho em
Medjugorje. Ela está presente aqui, viva. Presente com seu vivo brilho. E Nossa Senhora

vê que em nosso tempo de trevas, de escuridão é necessário um pouco de luz. Penso que
o homem não precisa ter medo da luz. Precisa apenas corrigir um pouco a sua consciên-
cia. As pessoas que esperam para poder entrar nesse quarto, precisam iluminar um pouco
seus corações e reconhecer o que Nossa Senhora nos dá, pois, Nossa Senhora, várias ve-
zes, disse que deu seus pequenos sinais, prenúncios, mas nós ficamos cegos e surdos pa-
ra eles. Por isso, Nossa Senhora nos convida a rezarmos para que então, através da oração,
reconheçamos aquilo que está por vir.

Ontem você teve aparição de Nossa Senhora?  Conversaram sobre a sua Imagem
que se iluminou?

Não, não conversamos sobre isso. Acredito que, se for necessário, Nossa Senhora irá falar.

Diantedealgumasestimativas,pelasuacasa,emdoisdias,passaramcercade
15.000pessoas.Comovocêexplicaarazãopelaqualessaspessoastodasdesejamver
essefenômeno?

O fato de  as pessoas visitarem essa minha casa antiga (Vicka, casada, hoje reside em
outra casa), não é nada incomum. Por ela já passou um mundo de gente, e isso, para mim,
é uma alegria especial. Isso apenas comprova quão necessária é hoje para as pessoas a luz,
quão necessária é a paz. Nossa Senhora somente com um pequeno brilho pode fazer mui-
to. Para nós, é importante o quanto vamos aceitar e utilizar essa luz. Para todos recomen-
daria: olhemos pelo olhar de nossos corações para que essa pouca luz penetre neles. Po-
rém, a luz sem a oração não pode penetrar. Por isso, Nossa Senhora nos encoraja para “de
joelhos”, com o terço na mão, começarmos a rezar. Começarmos a rezar em nossas famí-

Continua na página 3

Conversamos com a vidente Vicka Ivankovic Mijatovic, no dia 25 de setembro, sobre a lumi-
nosidade da imagem de Nossa Senhora, razão pela qual milhares de peregrinos, desde 23 de se-
tembro,  à noite, se reúnem na casa onde Vicka nasceu em Bijakovic (Medjugorje).

A Vidente Vicka Ivankovic Mijatovic deu ontem testemunho no pavilhão João Paulo II e tam-
bém na Irmã Cornélia, no vilarejo de Vionica, pertencentes à paróquia de Medjugorje. Falou so-
bre as aparições de Nossa Senhora e seus encontros diários com a Rainha da Paz. Participaram
cerca de 3 mil italianos, americanos, ingleses,  irlandeses, alemães,  poloneses, checos, húnga-
ros, ucranianos, romenos, franceses... Antes de se dirigir aos peregrinos, deu uma entrevista ex-
clusiva ao jornal croata Vecernji List.

Medjugorje, 25 de setembro de 2013

Medjugorje, 25 de agosto de 2013

Queridos filhos:

Também hoje os convido à oração. 

Que sua relação com a oração seja diária. A oração opera milagres em vocês e
através de vocês.

Por isso, filhinhos, que a oração seja uma alegria para vocês. Então, sua relação
com a vida será mais profunda e mais aberta, e compreenderão que a vida é um
dom para cada um de vocês.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGEMDENOSSASENHORARAINHADAPAZ

Queridos filhos:

Também hoje o Altíssimo Me concede a graça de estar com vocês e de os conduzir
para a conversão. 

Todos os dias Eu semeio a conversão e os convido a ela, para que sejam oração,
paz, amor e grão de trigo que, morrendo, produz cem vezes mais. 

Eu não desejo que vocês, queridos filhos, arrependam-se de tudo aquilo que
poderiam ter feito e não fizeram. 

Por isso, filhinhos, novamente digam com entusiasmo: Desejo ser um sinal para os
outros. 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

RainhadaPaz
Nº170
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De14às15horas: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
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. rainhadapazbh@hotmail.com – Diagra-
mação: Claúdia Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

Medjugorje, 2 de setembro de 2013

Queridos filhos:

Eu amo todos vocês. Todos vocês, Meus filhos, todos vocês estão no Meu Coração. Todos vocês têm o
Meu amor materno, e Eu desejo conduzi-los a conhecerem a alegria de Deus. 
É por isso que Eu os estou chamando. Tenho necessidade de apóstolos humildes que, com o coração  aberto,
acolham a Palavra de Deus e ajudem os outros a compreender, através dela, o sentido de suas vidas.
Para conseguirem fazer isso, Meus filhos, através da oração e do jejum, vocês devem aprender a escutar,
com o coração, e aprender a obedecer. 
Devem aprender a rejeitar tudo o que os afasta da Palavra de Deus e ansiar somente por aquilo que os
aproxima dela. 

Não tenham medo! Eu estou aqui. Vocês não estão sozinhos.
Peço ao Espírito Santo que os renove e os fortaleça. 
Peço ao Espírito Santo que, enquanto vocês ajudam os outros, vocês próprios também fiquem curados. 
Peço ao Espírito Santo que, através d’Ele, vocês possam ser filhos de Deus e Meus apóstolos.
Depois, com grande preocupação, Nossa Senhora disse: 
POR JESUS, PELO MEU FILHO, AMEM AQUELES QUE ELE CHAMOU E ANSEIEM PELA BÊNÇÃO
DADA SOMENTE PELAS MÃOS QUE ELE CONSAGROU. 
NÃO PERMITAM QUE O MAL PREVALEÇA.
REPITO DE NOVO: SOMENTE COM OS SEUS PASTORES O MEU CORAÇÃO VENCERÁ!
NÃO PERMITAM QUE O MAL OS SEPAREM DE SEUS PASTORES. 
EU LHES AGRADEÇO.

ÀSTERÇAS-FEIRASNO
SECRETARIADORAINHADAPAZ

14:00 SANTA MISSA  

Celebrante: PE. GILSON - Após, GRUPO
DE ORAÇÃO

Medjugorje, 2 de outubro de 2013

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 

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da Catedral. Às 19 horas, SANTAMISSA celebrada pelo PE.GILSON. 
BênçãodoSantíssimoSacramento.Oraçãodecura.

ANOTE: 1-Havendo casamento agendado para o dia 25, nossa Missa será celebrada no salão da Igreja – Rua Sergipe, nº 175.
2-Nos meses em que o dia 25 for sábado ou domingo, não acontecerá essa nossa Missa devido aos compromissos de Pe. Gilson
em sua paróquia.

MISSANOSDIAS25NAIGREJADABOAVIAGEM

A convite do Vaticano, a paró-
quia de Medjugorje enviou repre-
sentantes para o DIA MARIANO
DE ORAÇÕES E A CONSAGRA-
ÇÃO AO IMACULADO CORA-
ÇÃO DE MARIA, nos dias 12 e 13 de outubro de 2013,
e embora a paróquia ainda não tenha sido reconhecida
como Santuário oficial, como Lourdes, Fátima e outros.

O grupo de Medjugorje foi surpreendido quando lhe
ofereceram  alguns dos melhores assentos na Praça de
São Pedro, em ambos os dias, atrás dos Cardeais e Bis-
pos, bem próximos ao Papa.

O Papa Francisco sorriu e cumprimentou a delegação
de Medjugorje.

Medjugorje, 2 de agosto de 2013

Queridos filhos:
Se vocês apenas Me abrissem os seus co-

rações com total confiança, compreenderiam
tudo. Compreenderiam com quanto amor os
convido, com quanto amor desejo mudá-los,
fazê-los felizes. Com quanto amor desejo fa-
zê-los discípulos de Meu Filho e dar-lhes a
paz na plenitude de Meu Filho. Compreen-
deriam a grandeza imensa do Meu amor ma-
terno. 
Por isso, Meus filhos, rezem, porque, atra-
vés da oração, a sua fé cresce e nasce o
amor, com o qual nem mesmo a cruz é insu-
portável, porque vocês não a levam sozi-
nhos. Em comunhão com o Meu Filho, vocês
glorificam o nome do Pai Celeste.
Rezem, rezem pelo dom do amor, porque o
amor é a única verdade. Ele perdoa tudo,
serve a todos e, em cada um, vê o irmão.
Meus filhos, Meus apóstolos, o Pai Celeste,
através de Mim, Sua serva, lhes deu uma
grande confiança, para que ajudem os que
não o conhecem a se reconciliarem com Ele
e o seguirem. 
Por isso, ensino-lhes a amar, porque, só se-
rão capazes de responder-me, se tiverem
amor. 
Convido-os de novo a amarem os seus pas-
tores e a rezarem para que, neste tempo di-
fícil, sob a direção deles, o nome do Meu Fi-
lho seja glorificado. Eu lhes agradeço.

n CHEQUECRUZADOENOMINALao SECRETARIADORAINHADAPAZ - 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  

PRECISAMOSCONTINUARLEVANDOPARAVOCÊAS
MENSAGENSDARAINHADAPAZDADASCOMTANTOAMOR

EMMEDJUGORJE.AJUDE-NOS!ELALHEAGRADECERÁCOMO
CARINHODEMÃE!

n BancoItaú - Agência: 3117 / conta: 01906-1 
Be lo Ho ri zon te/MG

n CaixaEconômicaFederal-Agência: 2187  
Operação 003 / Conta:1074-8 - Be lo Ho ri zon te/MG

Queridos filhos:

Eu os amo com amor materno e com materna paciência. Espero pelo amor de vocês e por sua unidade.

Rezo para que vocês possam ser uma comunidade de filhos de Deus, dos Meus filhos. Rezo para que vocês,

como comunidade, reavivam-se alegremente na fé e no amor do Meu Filho.

Meus filhos, Eu os reúno como Meus apóstolos e lhes ensino como fazer para que outras pessoas conheçam o

amor do Meu Filho, como trazer-lhes a Boa Nova, que é o Meu Filho. 

Deem-Me seus corações abertos e purificados, e Eu os encherei de amor pelo Meu Filho. O Seu amor dará um

sentido à sua vida, e Eu caminharei com vocês. Estarei com vocês até o encontro com o Pai Celeste. 

Meus filhos, somente se salvarão aqueles que caminham em direção ao Pai Celeste com amor e fé.

Não tenham medo, Eu estou com vocês! Tenham confiança em seus pastores, como neles confiou o Meu 

Filho quando os escolheu, e rezem para que eles tenham força e amor para conduzi-los. Eu lhes agradeço. 
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lias. Aquilo que nos é dado é apenas um pe-
queno estímulo uma vez que nos distancia-
mos de tudo aquilo que Ela nos dá. Nunca
devemos colocar em primeiro lugar as coi-
sas que não têm valor. Em primeiro lugar,
devemos colocar Jesus, Seu Filho, pois Ela
diz: “Tantas graças que Ele me dá, tantas
Eu posso dar”,  pois Nossa Senhora é ape-
nas uma intercessora. Ela está em segundo
lugar e, por isso, nos convida para que, em
nossas famílias, renovemos a oração. Ea
oraçãoprediletaéoRosário.

O que Nossa Senhora, nas últimas apa-
rições, pede particularmente para vocês vi-
dentes?

Nossa Senhora está mais preocupada com
os jovens e as famílias que estão em uma si-
tuação muito, muito difícil. E, nós podemos
apenas ajudar com o nosso amor e a oração
com o coração, diz: “Queridos jovens, aqui-
lo que o mundo moderno lhes oferece é tudo
passageiro e, através disso, podem ver como
satanás aproveita cada momento livre para
si.” E  isso ele consegue fazer mais com os
jovens e deseja também destruir nossas fa-
mílias. Mas destaca, particularmente, que
agora é um tempo de grandes graças. Deseja
que renovemos suas mensagens e que  co-
mecemos a vivê-las com o coração.

O que irá dizer hoje aos peregrinos?
Tudo aquilo mais importante que Nossa

Senhora nos pede. Levar a eles a mensagem
da Virgem.

Você recebeu nove segredos?
Sim, nove segredos me disse Nossa Se-

nhora até o momento. Não há nenhuma mu-
dança no que se refere a isso. Eu espero...

O que nos diz o terceiro segredo?
O terceiro segredo é um sinal visível que

Nossa Senhora irá deixar no lugar das apari-
ções. Ele será um sinal permanente, indes-
trutível. “Estesinaldeixareiparaqueve-
jamqueestivepresenteaqui,nomeiode
vocês”, uma vez nos disse Nossa Senhora.

Está pronta a biografia de Nossa Se-
nhora? O que há sobre ela?

A biografia de Nossa Senhora está pronta.
Três cadernos. Somente espero, quando Nos-
sa Senhora vai  me falar para divulgá-los.

O Papa Francisco difere de alguma for-
ma de seus antecessores. O que você  pen-
sa sobre isso?

Cada tempo é diferente. O falecido João
Paulo II, depois Benedito XVI e o Papa
Francisco são três períodos distintos. O Se-
nhor envia sinais próprios de quem é para
cada tempo. O Papa Francisco é bom e es-
pecial, e precisamos rezar mais por ele. Se
rezarmos, ele terá mais força e graça, pode-
rá assim seguir adiante.

A Comissão para Medjugorje alterou
sua posição para com os videntes?

Quando se refere a nós videntes, estamos
sempre à disposição. Quando nos chamam,
para tudo o que precisam, nós estamos aqui.
Eles sabem que Nossa Senhora uma vez dis-
se: “vocês respondam por sua parte e, o que
acontecerá, deixem Comigo”.

No final da conversa Vicka, de coração,
cumprimentou todos os leitores do Jornal
Vecernji List e recomendou:

Sabem que rezo por todos vocês, particu-
larmente, nestes tempos atuais. Cumprimen-
to  todos os doentes. Para   eles a palavra e o
sorriso, um olhar, um grande dom. Pudemos
ver, nesses dias, no encontro com as pessoas
de necessidades especiais (em Medjugorje
está sendo realizado um encontro especial
de peregrinos com necessidades especiais).
Por isso, Nossa Senhora nos conclama a ser-
mos firmes, para sermos portadores de Sua
paz. AceitarmosSuasmensagens. Todos
nós podemos ser Sua luz, mas não apenas a
Vicka. Eu, como testemunho vivo, alegro-
me por cada peregrino, mas fico mais feliz
ainda, quando vejo que, com seus corações e
com amor, transmitemamensagempara
outraspessoasaoseuredor.

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

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

PEREGRINAÇÕES2014
ABRIL-JUNHO

Continuação da página 1

FOTO1:Um dia, há anos, uma freira do Vaticano, em peregrinação a Medjugorje, foi
convidada a participar do momento da aparição na sala anexa ao altar (Na época as apa-
rições aconteciam nesse local). No instante em que os videntes entraram em êxtase, ela ti-
rou uma foto do crucifixo na parede em frente aos jovens, para onde eles pareciam olhar.
Quando o filme foi revelado, nele surgiu a face de Nossa Senhora. Essa foto foi mostrada
ao vidente Ivan. Ao vê-la, ele parou, interessado, examinou-a detidamente e disse: “Real-
mente, parece-se com Ela” Sorrindo, acrescentou: “Apenas, Ela é muito mais bonita!”. É
evidente que nenhuma foto poderia jamais transmitir fielmente a beleza de Nossa Senho-
ra, mas a frase de Ivan é um atestado de sua autenticidade. 
FOTO2: Um padre, peregrinando em Medjugorje no ano de 1990, desejou levar con-

sigo uma lembrança da Missa vespertina, concelebrada por muitos sacerdotes, inclusive
ele. Pediu, então, a outro sacerdote, que fotografasse a celebração. Na hora da elevação,
esse padre bateu uma foto do altar, com o celebrante elevando a Santa Hóstia e, ao fundo,
os celebrantes reunidos. Revelada a foto, o altar, o celebrante e os concelebrantes haviam
desaparecido. Em seu lugar, via-se a face de Nossa Senhora e, ao seu lado esquerdo, a
Hóstia, como uma fonte de luz.

É interessante comparar as duas fotos, tiradas por pessoas diferentes, em épocas dife-
rentes (distanciamento no tempo), em  lugares também diferentes (Sala das Aparições e
altar da Igreja de São Tiago). As semelhanças são muitas: linha de implantação dos ca-
belos, forma das sobrancelhas e distanciamento entre as mesmas; o nariz, a boca, até
mesmo o caimento do véu.

A VIDENTE VICKA FALA SOBRE A IMAGEM 
ILUMINADA DE NOSSA SENHORA

NOTICIA: Foi por iniciativa da vidente Vicka Ivankovic-Mijatovic 
que a imagem iluminada está sendo agora examinada por peritos do 

Vaticano desde 7 de setembro de 2013. A família quer que todas 
as dúvidas sobre manipulação sejam removidas e desencoraja mais

sensacionalismo.

JESUSESTÁAQUI!
É importante a nossa fé viva na presença

real de Jesus em nossos sacrários.
Quantas vezes, até com milagres, por

exemplo, O MILAGRE EUCARÍSTICO
EM BUENOS AIRES, LANCIANO (Itália),
Jesus mostra, aos nossos olhos, esta verdade!

E continuamos distraídos até desrespeito-
sos em nossas igrejas. É triste!

Nelas mora, dia e noite, o Mestre dos
Mestres, o Rei dos Reis, o nosso DEUS!

A Santa Missa, na qual são consagrados o
corpo e o sangue de Jesus Cristo, deveria ser
o centro de nossa vida, a própria vida. Quan-
to nossas igrejas são santificadas pela pre-
sença divina, e os fieis convidados a um pro-
cedimento de amor, gratidão e santidade!

Na mensagem de Nossa Senhora Rainha
da Paz, de 25/4/88,  Ela nos diz: “Queridos
filhos:Deusdesejatorná-lossantos.Por
isso,Eleosconvida,porMeuintermédio,
aoabandonototal.QueaSantaMissase-
javidaparavocês.Procuremcompreen-
derqueaigrejaéacasadeDeus,olugar
ondeEuosreúnoeondedesejomostrar

paravocêsocaminhoqueconduzaDeus.
Venhamerezem!Nãofiquemobservando
osoutrosenãooscritiquem.Queasuavi-
daseja,aoinvés,umtestemunhonocami-
nhodasantidade.Asigrejassãoconsagra-
dasedignasderespeito,porqueDeus-
quesefezhomem-nelasmoradiaenoite.
Porisso,filhinhos,creiamerezem,para
queoPaiaumenteaféemvocês;depois,
então,peçamaquiloquelhesénecessário.
EuestoucomvocêseMealegropelasua
conversão.EuosprotejocomoMeuman-
tomaterno.Obrigadaporterematendido
aMeuchamado.”
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SOMOSCONVIDADOSADEIXAR-NOSGUIAR
PORMARIAPELAORAÇÃODOROSÁRIO

Na homilia do passado dia 24 de Setem-
bro, na capela da Casa de Santa Marta, dizia
o Papa Francisco: “Nahistóriadopovode
Deushábonsmomentos,quedãotanta
alegria,etambémhámomentosruins,de
dor,demartírio,depecado.Sejanosmo-
mentosmaus,sejanosmomentosbons–
acrescentouoPapa–umacoisaésempre
igual:oSenhorestálá,nuncaabandonao
Seupovo!AIgrejacantacomalegriaesta
humildadedeDeusquenosacompanha
pessoalmentepormeiodossacramentos».
(…)OEspíritoSanto–continuouoPapa
–acompanha-noseensina-nostudo,re-
corda-nostudooqueJesusnosensinoue
faz-nossentirabelezadobomcaminho”.

Na Igreja, fortificados pela graça dos sa-
cramentos, conduzidos pelo Espírito Santo
…  ao colo de Maria Santíssima! Quem te-
merá? Indefesos, débeis, pecadores, ousa-
mos sonhar longe: queremos ser santos!

A Mãe, terna e paciente, convida-nos de
novo à oração: Queavossarelaçãocoma
oraçãosejadiária.

Quando Nossa Senhora nos fala em ora-
ção diária, até porque estamos em outubro,
mês que a piedade popular consagrou como
“mêsdoRosário”, pensamos logo na reci-
tação do terço. Há noventa e seis anos, na
aparição de dia 13 de outubro de 1917, Nos-
sa Senhora disse aos pastorinhos: «Soua
SenhoradoRosário,rezemoterçotodos
osdias».BentoXVIdizia:«Somosconvi-
dadosadeixar-nosguiarporMarianesta
oraçãoantigaesemprenova,queLheé
querida de modo especial porque nos
conduzdiretamenteaJesus:naspalavras
quepronunciouantesdoAngelus,a10de
outubro de 2010, disse ainda o Papa
Emérito,recomendandoarecitaçãodo
terço:“Éoraçãodocoração,naquala

repetiçãodaAve Maria orientaopensa-
mentoeoafetoparaCristoe,porconse-
guinte,faz-sesúplicaconfianteàMãede
DeusenossaMãe”.

Não é supérfluo insistir no fato de que o
terço não é uma recitação mecânica de pre-
ces, mas uma recitação vocal que deve ser
acompanhada pela meditação dos mistérios
daInfância,VidaPública,MorteeRes-
surreiçãodeNossoSenhorJesusCristo.
Na ocasião já antes referida, Bento XVI dis-
se que o terço “éumaoraçãoqueajudaa
meditaraPalavradeDeustendocomo
modeloaVirgemMariaqueconservava,
noSeuCoração,tudooqueJesusfaziae
dizia”.

“Filhinhos,queaoraçãoseja
alegriaparavós”

Se a oração não constitui para nós uma
alegria, não é uma fonte de alegria e não nos
torna apóstolos da alegria, é porque somos
tolos… Juliana de Norwich, uma mística in-
glesa da segunda metade do século XIV,
testemunha a sua experiência: “NossoSe-
nhorfez-meumarevelaçãosobreaora-
ção.Viqueelanosconduzemduascon-

dições:àretidãoeàconfiança.Muitas
vezes,anossaconfiançanãoétotal.Não
temosacertezadequeDeusnosescuta.
Pensamos que somos indignos.Muitas
vezes,depoisderezarmos,estamostão
secoseestéreiscomoestávamosantes.A
nossafraquezavemdesermostolos,co-
moeuprópriaoexperimentei”. 

Tolos por quê? Porque temos a pretensão
de, na oração, impor o ritmo, controlar
Deus, em vez de Lhe apresentarmos, por in-
termédio de Maria, os nossos corações
abertos e purificados… “Eusouaorigem
datuasúplica.Primeiro,souEuqueque-
rofazer-teessedom,seguidamentefaço-
odemodoaquetumesmaoqueiras”,re-
velouJesusàmísticainglesa. Tolo é aque-
le que julga que a oração depende de si pró-
prio e não se abre ao dom de Deus. Aquele
que não é tolo experimenta alegria na ora-
ção porque o Espírito Santo reza nele e Ma-
ria encherá o seu coração de amor pelo Seu
Filho Jesus, como Ela própria prometeu.

No mesmo sentido vai este pensamento
da Beata Teresa de Calcutá: “Nãoconse-
guimosencontrarDeusnobarulho,na
agitação.(…)Nosilêncio,Deusescuta-
nos;nosilêncio,falaàsnossasalmas.No
silêncioé-nosdadooprivilégiodeouvira
Suavoz:Silênciodosnossosolhos.Silên-
ciodosnossosouvidos.Silênciodanossa
boca.Silênciodonossoespírito.Nosilên-
ciodocoração,Deusfalará.Seestiver-
mosatentosaosilêncio,seráfácilorar”.
“Então a vossa relação com a vida será mais
profunda e mais aberta e compreenderão
que a vida é um dom para cada um de vós”.

Recordemos o ensinamento do Papa
Francisco no Angelus do dia 21 de Julho
passado: “Tambémnanossavidacristã,a
oraçãoeaaçãoestãosempreprofunda-

menteunidas.Umaoraçãoquenãoleva
àsaçõesconcretasemfavordoirmãopo-
bre,doente,necessitadodeajuda,doir-
mãoemdificuldade,éumaoraçãoestéril
e incompleta. Mas, da mesma forma,
quandonoserviçoeclesialficamosaten-
tosapenasaofazer,quandodamosmais
pesoàscoisas,àsfunções,àsestruturas,
esquecendo-nosdacentralidadedeCris-
to,nãoreservandotempoparaodiálogo
comElenaoração,entãocorremosoris-
codeserviranósmesmosenãoaDeus
presentenoirmãonecessitado”.E mais
adiante: “Édacontemplação,deumafor-
teamizadecomoSenhor,quenasceem
nósacapacidadedeviveredetransmitir
oamordeDeus,aSuamisericórdiaea
Suaternuraparacomosoutros.Eonos-
sotrabalhocomoirmãoemnecessidade,
onossotrabalhodecaridadenasobrasde
misericórdia,leva-nosaoSenhorporque
vemosjustamenteoSenhornoirmãoena
irmãnecessitados”. Voltemos de novo ao
pensamento da Beata Teresa de Calcutá:
“Hátantatagarelice,coisasrepetidas,coi-
sasescusadasnaquiloquedizemosees-
crevemos.Anossavidadeoraçãoéafeta-
daporqueonossocoraçãonãoestásilen-
cioso.Voumanter,commaiscuidado,o
silêncionomeucoração,paraque,nosi-
lênciodomeucoração,ouçaasSuaspala-
vrasdeconsolaçãoe,apartirdaplenitu-
dedomeucoração,possaconsolarJesus
escondidonoinfortúniodospobres”.

Do texto do Cônego Armando Duarte
AORAÇÃOFAZMILAGRES

EMVOCÊEATRAVÉSDEVOCÊ!

OTEMPODEGRAÇASESPECIAIS
Desde o início das aparições de Nossa Senhora, mais

ou menos quarenta milhões de peregrinos, já estiverem
em Medjugorje, inclusive cardeais, bispos e milhares de
sacerdotes.

A maior parte deles foi renovada no espírito e em
seus sacerdócios e se aproximaram ainda mais de Deus.

Em Medjugorje, sente-se, de maneira especial, a pre-
sença de nossa Santa Mãe. É fácil rezar ali. Na verdade,
Nossa Senhora disse: “Este é um tempo de graças espe-
ciais para a humanidade.”

Aconteceram curas extraordinárias: numerosas curas
físicas, que foram colocadas nos registros internos da
paróquia, mas a cura espiritual é a maior de todas. E ela

acontece em  milhões de peregrinos. Poucos dos que fa-
zem essa peregrinação voltam para casa os mesmos.

Um evento maravilhoso que acontece ali todos os
anos é o RetiroparaosSacerdotes.

Este ano mais de quatrocentos sacerdotes e muitos
bispos estavam presentes. Um outro evento é o Festival
dosJovens. Neste ano estiveram presentes mais de vin-
te e cinco mil jovens vindos de todo o mundo. Tocados
pela presença de nossa Mãe, muitos sentiram a vocação
para o sacerdócio e para a vida religiosa.
NossaSenhoraestápedindo,atravésdosvidentes,

quesejamosportadoresdeSuasMensagens, não só
falando delas mas através do nosso exemplo de vida.

VEJAOSITEOFICIALDEMEDJUGORJEEMPORTUGUÊS:WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

Adquiram os livros
MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ E O
BELÍSSIMO REZEM COM O CORAÇÃO

Pe. Slavko Barbaric
para viver o que Nossa Senhora nos

pede nesses 32 anos!

Custo: n Mensagens da Rainha da Paz: 
R$12,00 + Taxa de Correio - R$ 5,00

n Rezem com o Coração: 
R$12,00 + Taxa de Correio - R$ 5,00
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