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A PA R I Ç Õ E S  D E  N O S S A  S E N H O R A

As aparições de Nossa Senhora, em Medjugorje, iniciadas
em 24/06/81, são as mais longas da história da humanidade.

Por que tantos cristãos que ali vão, começam a rezar e se
convertem? Porque compreendem esta evidência tão es-
quecida: DEUS EXISTE! Ele é mais importante que tudo.
Ele é o nosso futuro! A vida eterna!

Em 1981, cinco jovens e um menino de apenas 10 anos,
começaram a ver NOSSA SENHORA. Sua beleza? Impos-
sível  descrevê-la com palavras humanas. Trajava um vesti-
do cinza azulado, véu branco, exceto nas festividades,
quando vinha belissimamente vestida de dourado. Olhos
azuis, cabelos pretos e uma coroa com 12 estrelas. Sua face
rosada e Seus pés imersos numa nuvem branca. Falava em
língua croata. Toda envolta em luz. Ainda hoje Nossa Se-

nhora aparece assim a eles.
Os videntes lhe perguntaram como desejava ser chama-

da em Medjugorje: Ela disse:

KraljicaMira-RAINHADAPAZ.
“O céu abriu sua Escola. Maria nossa Mãe e Mestra.

Nós, os convidados, a matricularmos nela, como peregri-

nos de Deus que somos.”

Como Mãe, a RainhadaPaz conhece nossa fraqueza.
Não pede tudo de uma vez. Vai pedindo aos poucos. E o
pouco que temos condição de fazer.

- Dar um tempo no dia para Deus.
- Era tradição do povo croata, rezar um pequeno terço, e

Ela pediu que continuassem. Rezar 1Credo.Depoisrepe-

tirpor7vezes:1PaiNosso–1AveMaria–1Glóriaao
Pai (Meditando, em cada uma das cinco chagas dolorosas

de Jesus.) No 6º, pedir os dons do Espírito Santo, e o 7º
oferecer por intenção da Igreja.

Nossa Senhora preparou os videntes, os sacerdotes e o po-
vo de Medjugorje, como num “curso praticamente intensivo.”

- Em 1981, pediu que o terçomariano fosse rezado, to-
dos os dias, se possível em família.

- Em 1984, o rosáriocompleto. (Nessa época, eram três

terços - mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos.)

- Missa - Se possível diária, com preparação, comunhão
e ação de graças.

- Adoração - Encontro profundo com Jesus Eucarístico.
Falar... ouvir... Continua na página 3

Queridos filhos:

Trago-lhes o Rei da Paz para que Ele lhes dê a Sua

paz. Vocês, filhinhos, rezem, rezem, rezem.

O fruto da oração será visto nos rostos das pessoas que se

decidiram por Deus e pelo Seu Reino. Eu, com o Meu filho

Jesus, abençoo a todos com a bênção da paz.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

MENSAGEMDENOSSASENHORA
RAINHADAPAZ

Queridos filhos:

Hoje os convido a se abrirem à oração. A oração realiza milagres em vocês e

através de vocês.

Por isso, filhinhos, na simplicidade de coração, peçam ao Altíssimo que lhes

dê a força de serem filhos de Deus e que satanás não os agite como o vento

agita os ramos.

Filhinhos, decidam-se novamente por Deus e busquem somente a Sua vonta-

de. E então encontrarão n’Ele alegria e paz.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Queridos filhos:

Hoje Eu convido todos vocês à oração.

Abram profundamente as portas dos seus corações para rezar, filhinhos, com o co-

ração; e então o Altíssimo poderá agir em sua liberdade e iniciará a sua conversão.

Sua fé se tornará mais forte de modo que vocês poderão dizer com todo seu cora-

ção: MEU DEUS, MEU TUDO.

Vocês compreenderão, filhinhos, que aqui na terra tudo é passageiro.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Filhinhos:

Hoje, de modo especial, Jesus quer habitar nos corações de cada um de vocês e

compartilhar com vocês cada uma de suas alegrias e cada uma de suas dores.

Por isso, filhinhos, hoje, de forma especial, sondem seus corações e se pergun-

tem se a paz e a alegria conquistaram seus corações pelo nascimento de Jesus.

Filhinhos, não vivam nas trevas, busquem a luz e a salvação de Deus.

Filhinhos, decidam-se por Jesus e deem a Ele suas vidas e seus corações,

porque somente assim o Altíssimo poderá agir em vocês e através de vocês.

Medjugorje,25dedezembrode2013

Medjugorje,25denovembrode2013

Medjugorje,25deoutubrode2013

MensagemanualdeNossaSenhoraa
JakovColoem25dedezembrode2013

DE 1981 ATÉ HOJE!

RainhadaPaz
Nº171
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Medjugorje, 2 de janeiro de 2014

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 
FILHINHOS,REZEM,
REZEM,REZEM Queridos filhos:

Para que vocês possam ser Meus apóstolos e pos-

sam ajudar todos aqueles que estão nas trevas a

conhecerem a luz do amor de Meu Filho, devem ter

um coração puro e humilde.

Vocês não podem ajudar o Meu Filho a nascer e a

reinar nos corações daqueles que não O conhe-

cem se Ele não reinar – se Ele não for o rei – em

seus próprios corações.

Eu estou com vocês. Caminho com vocês como

Mãe. Bato em seus corações. Eles não podem

abrir-se porque não são humildes.

Eu rezo, mas rezem também vocês, Meus amados

filhinhos, para serem capazes de abrir ao Meu Filho

corações puros e humildes e receber os dons que

Ele lhes prometeu. Então, vocês serão guiados pe-

lo amor e pela força de Meu Filho. Vocês se torna-

rão Meus apóstolos, os quais difundirão os frutos do

amor de Deus em todos os lugares ao seu redor.

Meu Filho agirá  em vocês e através de vocês,  por-

que vocês serão um.

Meu coração materno anseia por isso, pela unida-

de de todos os Meus filhos através do Meu Filho.

Com grande amor Eu os abençoo e rezo por   aque-

les que foram escolhidos por Meu Filho como seus

pastores.

Eu lhes agradeço.  

Queridos filhos:

Com amor materno e materna paciência, vejo o seu con-

tínuo vagar em direção à perdição. Por isso, estou com

vocês.

Desejo primeiramente ajudá-los a encontrar e a conhecer

a si próprios, para que então, vocês  possam entender e

reconhecer tudo aquilo que não lhes permite conhecer

sinceramente, e de todo coração o amor do Pai Celeste.

Meus filhos, é por meio da cruz que se conhece o Pai.

Por isso, não recusem a cruz. Com a Minha ajuda, pro-

curem entendê-la e acolhê-la. Quando vocês forem ca-

pazes de aceitar a cruz, entenderão também o amor do

Pai Celeste. Caminharão com o Meu Filho e Comigo.

Vocês se diferenciarão daqueles que não conhecem o

amor do Pai Celeste, daqueles que O ouvem, mas não

O compreendem, não caminham com Ele, não chega-

ram a conhecê-lo.

Eu desejo que vocês conheçam a verdade do Meu Filho

e sejam Meus apóstolos; desejo que, como filhos de

Deus, vocês se elevem acima da maneira humana de

pensar e procurem novamente, sempre e em tudo, o mo-

do de pensar de Deus.

Meus filhos, rezem e jejuem para serem capazes de

compreender tudo o que lhes peço.

Rezem pelos seus pastores e anseiem por conhecer, em

comunhão com eles, o amor do Pai Celeste.

Eu lhes agradeço.

Medjugorje, 2 de novembro de 2013

Queridos filhos:

Convido-os de novo, maternalmente, a amar, a rezar

sem cessar pelo dom do amor, a amar o Pai Celes-

te acima de tudo.

Quando vocês O amarem, amarão a si próprios e ao

seu próximo. Estas realidades são inseparáveis.

O Pai Celeste está em cada homem, ama cada ho-

mem e o chama pelo nome. Por isso, Meus filhos,

através da oração, escutem a vontade do Pai Celes-

te. Falem com Ele. Tenham um relacionamento pes-

soal com o Pai, o que tornará ainda mais profundo o

relacionamento entre vocês, comunidade dos Meus

filhos, dos meus apóstolos. Como Mãe, desejo que,

através do amor ao Pai Celeste, vocês se elevem

acima das vaidades terrenas e ajudem os outros a

conhecerem e a se aproximarem gradativamente do

Pai Celeste.

Meus filhos, rezem, rezem, rezem pelo dom do

amor, porque o amor é o Meu Filho.

Rezem pelos seus pastores, a fim de que eles te-

nham sempre amor por vocês, como o Meu Filho te-

ve e demonstrou, dando a Sua vida pela salvação

de vocês.

Eu lhes agradeço.

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da IGREJA. 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

Medjugorje, 2 de dezembro de 2013

VEJAOSITEOFICIALDEMEDJUGORJEEMPORTUGUÊS:WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

ATENÇÃO–VAMOSPARTICIPAR!
Àsquartas–feiras,às15:00,ADORAÇÃO

aoSANTÍSSIMOSACRAMENTO,
naIGREJADABOAVIAGEM.

EX PE DIEN TE De14às15horas:ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO NA IGREJA DA BOA VIAGEM

CONDUZIDA POR PE. GILSON
Nesses dias não haverá Missa, Terço e Grupo de Oração no Secretariado.

Pode tratar-se de um superlativo: rezem muitíssimo! "Estai
sempre alegres. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai
graças, porque é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo
Jesus" (1 Tes 5, 17-18). É assim que a Mãe gosta de ver os fi-
lhos: na plenitude do Espírito! Sempre alegres. Que todas as
coisas que fazemos ou recebemos se destinem ao bem de todos,
dando graças a Deus porque tudo d'Ele provém. E orando, lou-
vando e salmodiando ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele
tem feito nas nossas vidas. Numa das suas recentes homilias, na
missa matutina que celebra na igreja da Casa de Santa Marta, o
Papa Francisco dizia: "Quemrezanãoteme'incomodar'a
DeusenutreumaconfiançaceganoseuamordePai".
Ofrutodaoraçãover-se-ánorostodaspessoasquese

decidiramporDeusepeloSeuReino
O Papa Francisco foi eleito a figura do ano de 2013 pela “Ti-

me”. Destacando a "humildade" e a "compaixão" do Papa Fran-
cisco, a revista americana considera que "raramente um novo
ator da cena mundial captou tanto e tão rapidamente a atenção
dos mais novos e dos mais velhos, dos crentes e dos cépticos.
[…] Nos tempos que correm, em que as lideranças são postas à
prova, eis que surge um homem sem exército nem armas, sem
reino, para além de um estreito punhado de terra no meio de Ro-
ma, e vence o desafio", destaca a editora executiva da Revista.

Aqueles que o elegeram não saberão o segredo, mas nós o
conhecemos: o Papa reza! Na entrevista exclusiva dada ao Pa-
dre Antonio Spadaro, SJ, destinada às revistas dos Jesuítas edi-
tadas em todo o mundo, o Papa Francisco respondeu assim a
uma última pergunta sobre a sua vida de oração: "Rezo o Ofício
todas as manhãs. Gosto de rezar com os salmos. Depois, a se-
guir, celebro a Missa. Rezo o Rosário. O que verdadeiramente
prefiro é a Adoração vespertina, mesmo quando me distraio e
penso noutra coisa ou mesmo quando adormeço rezando. As-
sim, à tarde, entre as sete e as oito, estou diante do Santíssimo
durante uma hora, em adoração. Mas também rezo mentalmen-
te quando espero no dentista ou noutros momentos do dia".

Termino este comentário com a interpelação que o Santo Pa-
dre nos deixou na homilia que proferiu nas vésperas do último
ano: "Enquanto o ano 2013 chega ao fim, colhemos, como numa
cesta, os dias, as semanas, os meses que vivemos para oferecer
tudo ao Senhor. E perguntamo-nos: como vivemos o tempo que
Ele nos deu? Utilizamo-lo, sobretudo, em nosso proveito, para a
satisfação de nós mesmos e dos nossos interesses, ou soubemos
empregá-lo no serviço aos outros? E Deus? De quanto tempo
dispusemos para "estar com  Ele", na oração, no silêncio...

Dirijamos à Nossa Senhora, em cada dia do Novo Ano, o
nosso olhar. Peçamos a Ela que nos abençoe para podermos ser
uma bênção. E, se rezarmos muito, muito, muito, terminare-
mos o Ano de 2014 mais novos e bonitos. O fruto da oração ir-
radiará no nosso rosto!

Cônego Armando Duarte  -  Lisboa, Epifania de 2014
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Continuação da página 1

- Bíblia - Ler e meditar, mesmo que seja um pequeno trecho,
diariamente.

- Àsquintas-feiras,meditarMT.6,24-34.Fazerumsacrifí-
ciopelasintençõesdeNossaSenhora.Nãovertelevisão.

- Confissãomensal (Individual). “Não há pessoa que não ne-
cessite de se confessar mensalmente” ou quando necessário.

- Jejum - No princípio, pediu às quartas-feiras. Depois também
às sextas-feiras. Aqueles que não podem fazê-lo, substituir por al-
go de que mais gosta.

- REZARCOMOCORAÇÃO.NÃOSOMENTECOM
OSLÁBIOS.

MENSAGENS
A RainhadaPaz começou a dar MENSAGENS para a huma-

nidade, em 1984, todas às quintas-feiras através da vidente Mari-
ja.  Em 8 de janeiro de 1987, Ela disse que passaria a dá-las no dia
25 de cada mês.

Há também mensagens no dia 2 de cada mês, através da viden-
te Mirjana.

As MENSAGENS são dadas numa linguagem muito simples,
com uma ternura de Mãe. Repetitivas, para não serem esquecidas,
mas VIVIDAS.

SEGREDOS
São 10 segredos. Apenas os videntes os conhecem e sabem as

datas da realização de cada um. Somente o 3º foi revelado.
A pedido de Nossa Senhora, Mirjana escolheu o sacerdote Pe.

Petar Ljubicic, para revelá-los ao mundo. Dez dias antes de acon-
tecer cada segredo, Mirjana comunicará ao Pe. Petar. Jejuarão 7
dias e, então, o sacerdote revelará cada um deles ao mundo.

O terceiro, conforme dizem os videntes, virá de cima, será be-
líssimo, indestrutível e de material que não será da terra. Aconte-
cerá na Colina das Aparições - Podbrdo.

Todos aqueles que o virem terão consciência de que DEUS
EXISTEEMEDJUGORJEÉVERDADE.

Muitos se converterão, mas não todos.
Depois, acontecerão os demais segredos.
Mirjana, primeira vidente a conhecer os 10 segredos em

25/12/82, foi comunicada de que não teria mais aparições diárias,
mas uma vez por ano, no dia 18 de março. Mirjana disse que não
é por ser seu aniversário, mas que um dia saberemos o porquê des-
sa data.
Ivanka também já conhece os 10 segredos e tem somente apa-

rição anual, no dia 25 de junho.
Para Jakov, depois que Nossa Senhora lhe comunicou o 10º se-

gredo, sua aparição anual acontece no Natal.
OstrêsvidentesVicka,MarijaeIvan continuam tendo apa-

rições diárias e já conhecem 9 segredos. 
Agradecemos, Mãe querida, Rainha da Paz, pelo Seu amor e

ajuda para que caminhemos seguros para a salvação eterna, o céu!

PapaFrancisco
visitaráaBósnia
emjunhode2014

De acordo com diferentes meios de co-
municação, o Papa Francisco visitará a Bós-
nia-Herzegóvina (país onde Medjugorje está

situada) neste ano de 2014.
Segundo reportagem da Televisão Fede-

ral da Bósnia, televisão do governo bósnio, o
Santo Padre chegará a Bósnia no dia 21 de
junho de 2014, por causa da celebração do
centenário do início da Primeira Guerra
Mundial, com a intenção de levar uma men-
sagem de paz para todo o mundo.

O convite ao Papa foi feito pelas autori-
dades da Bósnia.

No dia 16 de janeiro de 2014, o Papa
Francisco também recebeu em visita privada
o Arcebispo de Sarajevo, Monsenhor Vinko
Puljic. O Cardeal Puljic fez parte da Comis-
são, como perito no assunto Medjugorrje, e
tratou da complicada situação da Igreja na
Bósnia, um país de maioria muçulmana e
com uma significativa população ortodoxa.

PEREGRINAÇÃOMEDJUGORJE
TERRAABENÇOADAPORNOSSASENHORA

-2014- SAÍDAEMABRIL:28/03/2014
SAÍDAEMJUNHO:17/06/2014
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OSSANTOSSÃOBEMVIVOS!
Em maio de 1981, um sacerdote  croata

que participava de um retiro para sacerdotes,
em Roma, pregado também pela Ir. Briege
McKenna, aproximou-se dela e pediu-lhe que
rezasse pela Igreja de sua terra que sofria mui-
to com o domínio comunista.

Irmã Briege teve uma visão e, enquanto fa-
lava, o padre Emiliano Tardif aproximou-se e
disse: "Nossa Senhora vai aparecer na sua ter-
ra".

Em junho de 1981, iniciaram as apari-
ções da Rainha da Paz em Medjugorje.

A irmã Briege McKenna deu-nos a alegria
de vir passar alguns dias em Medjugorje (Ir-
mã Briege Mckenna, irlandesa, já esteve vá-

rias vezes no Brasil e em Belo Horizonte). Na
última noite, contou-nos um fato muito tocan-
te que pode nos auxiliar a aproveitar melhor a
ajuda do Céu, (isto em 17/10/2013) sobretudo
porque se aproxima a festa de Todos os San-
tos. Um dia, disse ela, Jesus falou ao meu co-
ração e disse-me: "Vaifalaraospadreseaos
bispos." E a minha resposta foi: "Senhor,
nem penses nisso. Eu sou uma simples pro-
fessora do ensino primário!"

Alguns meses mais tarde, encontrei um pa-
dre jesuíta que me disse: "Sabes Briege, o Se-
nhor pôs qualquer coisa no meu coração, para
que te convidasse a dar um retiro aos padres.
Respondi-lhe: "Não se trata de mim, deve ter

ouvido mal.  Eu ensino em curso primário".
"Não te inquietes, respondeu ele, porque esses
padres são como crianças, são muito abertos e
carismáticos." Animei um retiro para cerca de
60 padres, sem ele, porque na manhã do dia
seguinte tinha sido hospitalizado. Nunca na
minha vida estivera diante de padres. Então,
rezei à Santa Teresinha e, resumindo: o retiro
foi muito abençoado.

Algum tempo mais tarde, um bispo da Ca-
lifórnia que tinha tido conhecimento desse re-
tiro, convidou-me a pregar outro em San Die-
go. Sentia-me mais confiante, porque o Se-
nhor tinha trabalhado bem por ocasião do 1º
retiro. Logo que cheguei ao 2º retiro, o irmão

trapista responsável fez-me esta confidência:
"São 50 padres de paróquias neste retiro, mas
não queriam estar aqui. O bispo forçou-os a
vir e estão muito zangados por ser uma irmã-
zinha que vem. Vão desfazê-la. " Tive, então,
um combate interior e disse a Jesus:  "Não fui
eu que me autoconvidei para vir aqui. Foste
Tu que me trouxeste. Faz qualquer coisa!"

Na manhã do retiro esperava-me uma sur-
presa: esse irmão trapista teve de se ausentar e
confiou-me todas as conferências! Passaram
pela minha memória todos os pensamentos
horríveis que esses padres tinham sobre mim.
Tendo-me levantado muito cedo, tinha já re-

Continua na página 4
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A 1ª vez: 1988 - Fui buscar Nossa Senhora
e encontrei Jesus, Ela mostrou-me Jesus,
Seu Filho.

Estive em Medjugorje pela primeira vez,
em 1988, quando se iniciavam as aparições e
Nossa Senhora Rainha da Paz mostrou-me lá,
durante uma Eucaristia na paróquia de S. Tia-
go, o Seu Filho Jesus, com Seu imenso Amor
por mim e por todos nós. Senti muito forte,
como nunca antes em minha vida, a presença
dEle na Consagração, e quando o sacerdote
levantou a Hóstia Consagrada, comecei a
chorar copiosamente. O Amor de Jesus me
fez ver os meus pecados e eu só conseguia
pedir perdão a Ele...  No momento da Comu-
nhão, comecei a chorar novamente, mas de
alegria por poder recebê-Lo e só conseguia
agradecer por Ele estar conosco ali, na comu-
nhão, no meu coração. E assim retornei à mi-
nha casa, repleta de paz e alegria, dons con-
cedidos por Jesus e Maria. Fui buscar Nossa
Senhora e encontrei Jesus. Ela mostrou-me
Jesus, Seu Filho.
A 2ª vez: 1996 - Desejava ardentemente en-
contrar a paz e alegria, perdidas, porque
não soube preservá-las...

Encontrei novamente a paz e a alegria lá
em Medjugorje, mas não soube trazê-las para
casa. Senti que deveria me esforçar para man-
tê-las em meu coração, pois não me seria con-
cedido este dom facilmente, como da primei-
ra vez, de repente e sem eu esperar.  

As escolhas tinham que ser diárias,  e eu
deveria colocar em prática, com amor,  o que
Ela nos pedia: a Oração, a Eucaristia, o  je-
jum, a Confissão e a leitura da BÍBLIA. 

Muitas coisas aconteceram em minha vida
nesse período e sei que Nossa Senhora sem-
pre esteve ao meu lado, cobrindo-me com Seu
manto, realizando Suas obras, conduzindo-me
e  colocando-me ao lado de pessoas queridas. 

Mas meu coração, nos últimos anos, sofria
do mal da saudade de Medjugorje e o desejo
de lá retornar, levou-me a acompanhar ao vi-
vo pela TV Medjugorje, diariamente, as pro-
gramações da paróquia, pela internet. Então,
nestes momentos, sentia um pouco de conso-
lo, mas desejava mais ainda estar lá... Nunca
viajei sem o meu marido, sempre estávamos
juntos, pois temos uma caminhada juntos a fa-
zer nesta vida... A minha viagem a Medjugor-
je teria que ser feita com o desejo dele tam-
bém. Foi então que aconteceu esta graça...

Minha 3ª viagem a Medjugorje: nada estava
programado e aconteceu  inesperadamente.

Pude realizar  este sonho, agora, em 24 de
outubro de 2013 e foi realmente um presente,
uma graça que recebi de Nossa Senhora. Ha-
víamos programado uma viagem para outro
lugar, mas Nossa Senhora nos conduziu a
Medjugorje...

Obrigada minha Mãe querida, Senhora Rai-
nha da Paz, por tão grande presente e alegria!

MEDJUGORJE...
MEDJUGORJE...

Após 17 anos, tudo estava diferente... 
Desejo falar-lhes sobre a Palestra proferi-

da pelo Pároco de Medjugorje, em
03/11/2013, Pe. Marinko Sakota, ao nosso
grupo de peregrinação.

Ao final da palestra, eu perguntei-lhe:
“COMO LEVARMOS MEDJUGORJE
PARACASA?”

Ele pensou alguns segundos e depois res-
pondeu:

“Conversando com o AMOR! O AMOR é
JESUS! Conversando com Jesus sempre, to-
dos os dias, conservaremos em nossos cora-
ções a Paz e a alegria que Ele nos dá. O dese-
jo de rezar, rezar com o coração, aumenta em
nossos corações o amor... o amor a Deus, a
Jesus, a Maria e aos irmãos.”

Foi bom eu ter perguntado isto, pois não
encontraria a resposta sozinha. Então, pude
sair de Medjugorje, tranquila, sem tristeza e
saudade, pois o Jesus que está lá, está tam-
bém em meu coração e retornando à minha
casa comigo: está também na minha cidade e
em todas as igrejas e Paróquias de minha
Diocese.

Busquei, ao chegar em casa, proteger a
Paz do meu coração: não querendo ver televi-
são, as notícias dos jornais, falar dos outros...
O meu desejo até o momento é falar com o
AMOR, que é Jesus. A Eucaristia diária me
possibilita permanecer em paz. Falo com Je-
sus, adoro-O e agradeço pelo Seu Amor; pe-
ço a sua Misericórdia para com todos e im-
ploro a Sua Luz para iluminar o meu cami-
nho e fazer a Sua vontade.

O Terço também é uma maneira de falar
com Jesus. Tenho rezado o Rosário diaria-
mente. Divido-o ao longo do dia e interrompo
com alegria minhas atividades, para rezá-lo.

Na Adoração ao Santíssimo Sacramento,

escuto o Amor que é Jesus falar ao meu cora-
ção e Adoro-O!

A Adoração da Cruz às 6ª feiras, acompa-
nho ao vivo de Medjugorje, pelo meu com-
putador no site: www.medjugorje.org.br/
tv_medjugorje.php.

Assim, estou conversando diariamente com
o AMOR, que é Jesus, e a paz permanece em
meu coração... E A ALEGRIA DE ESTAR
COM ELE aumenta cada dia, mais e mais...

Sei que devo sair de mim mesma, da mi-
nha casa, da minha sala de costura, e ir ao en-
contro das pessoas, dos que ainda não conhe-
cem JESUS e o AMOR DE DEUS... Quero
fazer isto com a minha Igreja. Estou apenas
sendo cautelosa e aguardando... Nossa Se-
nhora irá me conduzindo, e desejo dar a Ela o
meu SIM!

PadreMarinko,iniciouapalestranos
dizendoque:  

“Medjugorje é um lugar que nos oferece a
possibilidade de nos orientarmos na vida. E a
primeira pergunta que nos dirige é a mesma
pergunta feita a Adão: Adão, onde estás? E
nós, onde estamos? Estamos onde se encon-
tra a nossa casa, o nosso celular, o nosso tra-
balho... Qual é a orientação que me guia? É
Deus ou é a serpente? Quais são as minhas
escolhas? São  de Deus ou da serpente?”

A segunda pergunta que devo me fazer é: o
que é preciso mudar? Em mim e não no outro!
Nossa Senhora nos ensina a não querer mudar
o outro e sim a mim mesma. Quando mudo eu,
tudo muda de aspecto. Quando dentro de mim
existem sentimentos negativos, eu vejo tudo
de modo negativo: as coisas, os homens... Ao
contrário, quando dentro de nós existe o amor,
vejo tudo com os olhos do Amor! Por isto de-
vemos mudar, para que o negativo dê lugar ao
Amor! Rezar a Jesus para despertar o amor em
nosso coração! Nossa Senhora nos convida a
rezarmos com o coração... 

Isto significa: com o sentimento do amor,
da alegria da fidelidade, do agradecimento...
Devo fazer as minhas escolhas: desejo ir à
Missa, agora eu tenho tempo para a oração,
desejo rezar... Então se começa a oração com
o coração.

Quando dentro de nós acorda o Amor, di-
go: - eu devo mudar, isto é bom para mim! E
então devemos rezar para termos o Amor!

Jesus,acordaoAmordentrodemim!!!

zado durante várias horas. Lembrando-me de
que havia visto uma imagem de Santa Teresi-
nha na gruta do campus, comprei para ela a
vela mais grossa que encontrei e fui rezar-
lhe: "Escuta Santa Teresinha, animar este re-

tiro é para mim pior do que ir para a arena

dos leões! Se fazes favor, vem comigo e aju-

da-me a falar a esses padres!"

Quando entrei na sala de conferência, to-
dos os padres tinham os braços cruzados. To-
da atitude deles mostrava que  não estavam
nada contentes por se encontrarem ali. Que
importa! Comecei a minha 1ª conferência.
Fiz 3 conferências nesse dia e compreendi
que os tinha conquistado porque já se podia
ver neles uma transformação.

Após o jantar, voltei à gruta, trazendo ou-
tra vela que acendi diante de Santa Teresinha:
"Quero verdadeiramente agradecer-te por te-
res estado comigo hoje", disse-lhe.

Um pouco mais tarde, encontrei um
"Monsenhor" irlandês que me disse: "Nunca

na minha vida me sentei para escutar uma

freira. Eu estava cheio de ressentimento. Sa-

bes, esta manhã, tu nos disseste que fechás-

semos os olhos, mas eu não os fechei; baixei

a cabeça durante um momento, depois le-

vantei os olhos para ver o que tu fazias".  De-
pois, perguntou-me: "Tens uma devoção par-
ticular a Santa Teresinha?"

"Sabes, eu não sou do gênero de ter vi-

sões, mas Santa Teresa estava em pé ao teu

lado, na nossa frente, quando tu nos falavas,

e percebi que ela estava lá para te ajudar."

Ir. Briege continuou: “Isso me ensinou
muito sobre os santos! Conto com frequência
essa história aos pais, quando escolhem um
nome para o  filho. Digo-lhes: "Pedi a esse

santo que dê ao vosso filho os seus próprios

dons, de modo que o vosso filho possa conti-

nuar a glorificar Jesus da mesma maneira

que o santo O glorificou.” “Quando tendes o

nome de um santo, esse santo gosta muito de

vos acompanhar, ajudar-vos a realizar o que

deveis fazer na vossa vida para serdes san-

tos. Quando convidamos os santos, eles vêm

e os acompanhamos!”

Esse testemunho da Ir. Briege, entre tantos
outros de que ela  faz  segredo, confirma o
convite da RainhadaPaz para lermos a vida
dos santos e  rezar a eles. No plano espiritual,
a maior parte dos católicos vive abaixo dos
seus meios e passa ao lado de imensas graças
que lhes são oferecidas pelos eleitos do Céu.
Mergulhemos na vida de um santo e peçamos-
lhe que venha em nosso auxílio, que seja nos-
so santo patrono. Não se trata, bem entendido,
de esperar uma visão como a que teve o bispo,
mas podemos ter a certeza da resposta eficaz
desse santo porque, no Céu, os anjos e  santos
nos amam com o amor de Deus.

Ir. Emmanuel
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