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Queridos filhos:

Rezem, neste tempo de graça, e peçam a intercessão

de todos os santos que já estão na luz. Que eles 

sejam no dia a dia um exemplo e estímulo para vocês

no caminho de sua conversão.

Filhinhos, estejam cientes de que sua vida é curta e

passageira. Portanto, anseiem pela eternidade e 

continuem preparando os seus corações na oração.

Eu estou com vocês e intercedo junto a Meu Filho por

cada um de vocês, especialmente por aqueles que se

consagraram a Mim e ao Meu Filho.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25deoutubrode2014

Queridos filhos:

Também hoje os convido a serem como estrelas que, com seu brilho, dão luz e

beleza aos outros para que se alegrem.

Filhinhos sejam vocês também brilho, beleza, alegria e paz e, sobretudo, oração

para todos aqueles que estão longe do Meu amor e do amor de Meu Filho Jesus.

Filhinhos testemunhem a sua fé e oração na alegria. Na alegria da fé que está

em seus corações. E rezem pela paz que é um dom preciosíssimo de Deus.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25desetembrode2014

REZAR NA ALEGRIA DA FÉ
Nossa Senhora  nos pede para rezarmos

por todos aqueles que estão distantes do
amor d’Ela e de  Jesus, e também pela paz
no mundo. Ela nos ensina a fazer isso de
um modo novo: com fé. Mas uma fé  tão
profunda e firme  que possa irradiar a to-
dos como uma luz. Uma fé que transmita a
todos a alegria  que está em nosso coração.

Uma fé assim realmente  existe em nós, se
a alimentamos com a oração. “Rezem, re-
zem, rezem  até que a oração se torne
alegria”. O que Maria Rainha da Paz
quer nos ensinar é que rezar com  fé nos
torna mais alegres, cheios de paz e con-
fiança, porque nos aproximamos de Deus,
nosso Criador e Pai, que desejou ficar per-

tinho de nós e se fazer nosso amigo e com-
panheiro, pois nos mandou Seu Filho Jesus
para a nossa Salvação. 

Rezar na alegria da fé é rezar com a
certeza de que Jesus e Sua Mãe caminham
conosco e nos amparam nos momentos di-
fíceis, nos fortalecem e nos consolam na
dor. Rezar na alegria da fé torna a vida

mais leve, pois nos dá a certeza de que não
estamos sós e somos amados por Deus.

Portanto, quanto mais constante for nos-
sa oração, mais viva será a nossa fé, mais
contagiante nossa alegria e mais presente a
paz de Deus em nós. Sejamos, pois, após-
tolos de Maria neste mundo. Sejamos
apóstolos da oração, da alegria e da paz.

Queridos filhos:

Rezem pelas Minhas intenções, pois satanás deseja destruir  Meu plano que

tenho aqui, e roubar-lhes a paz.

Por isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem para que Deus, através de cada um

de vocês, possa atuar.

Que seus corações estejam abertos à vontade de Deus.

Eu  os amo e os abençoo com  Minha bênção materna.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25deagostode2014

A PA R I Ç Õ E S  D E  N O S S A  S E N H O R A
n 1858 – LOURDES: 1 VIDENTE – às 6h da manhã, - 18 vezes n 1917 – FÁTIMA: 3 VIDENTES –  às 12h - 3 segredos  

n 1981 – MEDJUGORJE: 6 VIDENTES – 18h:45 ATÉ HOJE. 33 ANOS - 6 videntes, 10 segredos 

MENSAGEMDE
NOSSA

SENHORARAIN
HADAPAZ
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Medjugorje.2denovembrode2014

Queridos filhos:

Eu estou com vocês com a bênção de Meu Filho, com

vocês que Me amam e que se empenham em Me seguir.

Também desejo estar com vocês que não Me aceitam.

Abro Meu coração cheio de amor a todos vocês e  os

abençoo  com Minhas mãos maternais. Eu sou uma mãe

que os compreende. Vivi a vida de vocês. Vivi  seus so-

frimentos e suas alegrias.

Vocês que estão vivendo a dor, compreendem a Mi-

nha dor e sofrimento por causa de todos os Meus filhos,

que não permitem que a luz de Meu Filho os ilumine.

Aqueles Meus filhos que vivem nas trevas. Por isso, Eu

preciso de  vocês que são iluminados pela luz e que com-

preenderam a verdade. 

Eu os estou convidando a adorarem o Meu Filho, para

que  alma de vocês possa crescer e alcançar a verdadei-

ra espiritualidade. 

Apóstolos Meus, é desta forma que serão capazes de

Me ajudar. Ajudar-Me significa rezar por aqueles que não

conheceram o amor do Meu Filho. Rezando por eles, vocês

estão mostrando ao Meu Filho que O amam e O seguem.

O Meu Filho Me prometeu que o mal nunca vencerá

por causa de vocês, as almas dos justos. Vocês que pro-

curam rezar com o coração. Vocês que oferecem sua

dor e sofrimento ao Meu Filho. Vocês que compreen-

deram que esta vida é apenas um piscar de olhos. Vo-

cês que anseiam pelo Reino dos Céus. Tudo isso faz

de vocês Meus apóstolos, e os conduz ao triunfo do

Meu Coração.

Portanto, Meus filhos, purifiquem seus corações e ado-

rem Meu Filho. Obrigada.

Medjugorje2deoutubrode2014

Queridos filhos:

Com amor materno, peço-lhes que amem uns aos

outros.

Que os seus corações sejam como o MEU FILHO

quis desde o princípio: amor ao PAI CELESTE e ao  pró-

ximo, em primeiro lugar, acima de tudo desta terra.

Queridos filhos Meus, vocês não reconhecem os si-

nais dos tempos? Não reconhecem que tudo isto ao re-

dor de vocês, tudo que está acontecendo, é por que

não existe amor? Compreendam que a salvação está

nos valores verdadeiros.

Acolham o poder do Pai Celeste, amem a Ele e O

respeitem. Caminhem pelas pegadas do Meu Filho.

Vocês, Meus filhos, Meus queridos apóstolos, vocês

reúnem-se sempre e novamente ao redor de Mim por-

que estão sedentos. Vocês estão com sede de paz, de

amor e de felicidade. Saciem-se pelas Minhas Mãos.

As Minhas mãos lhes oferecem o Meu Filho, que é a

fonte de água pura. Ele reanimará a fé de vocês e puri-

ficará os seus corações, porque o Meu Filho ama os co-

rações puros, e os corações puros amam o Meu Filho.

Somente corações puros são humildes e têm uma fé

firme. Eu lhes peço corações assim, Meus Filhos.

O Meu Filho Me disse que Eu sou a Mãe do mun-

do inteiro. Peço a vocês, que Me aceitem como tal

com a vida de vocês, oração e sacrifício. Ajudem-Me

para que todos os Meus Filhos acolham-Me como

Mãe, e Eu possa  conduzi-los até a fonte de água pu-

ra. Agradeço-lhes.

Queridos Filhos Meus, enquanto os seus sacerdo-

tes, com as suas mãos abençoadas, oferecem a vocês

o Corpo do Meu Filho, agradeçam sempre, nos seus

corações, ao Meu Filho, pelo Seu sacrifício e pelos sa-

cerdotes que sempre O dão de novo a vocês.

Mendjugorje,2desetembrode2014

Queridos filhos:

Eu, sua  Mãe, estou vindo novamente entre vocês, atra-

vés do amor que não tem fim, do infinito amor do infinito Pai

Celestial. E, como estou olhando em seus corações, Eu ve-

jo que muitos de vocês Me aceitam como Mãe e, com o co-

ração puro e sincero, vocês desejam ser Meus apóstolos.

Mas, Eu também sou a Mãe de vocês que não Me

aceitam e que, na dureza dos seus corações, não dese-

jam vir a conhecer o amor de Meu Filho. Vocês não sa-

bem o quanto Meu coração sofre e o quanto Eu rezo ao

Meu Filho por vocês. Eu peço a Ele para curar sua alma,

porque Ele pode fazê-lo. Peço a Ele para iluminá-los com

o milagre do Espírito Santo, para que vocês possam pa-

rar, sempre e de novo, de O trair, maldizer e  O ferir. Com

todo o Meu coração, Eu rezo para que vocês entendam

que só o Meu Filho é a salvação e a luz do mundo.

E vocês, Meus filhos, Meus queridos apóstolos, sem-

pre carreguem o Meu Filho em seus corações e pensa-

mentos. Desta forma, vocês estão carregando o amor. To-

dos aqueles que não O conhecem vão reconhecê-Lo em

seu amor. Eu estou sempre ao seu lado. De maneira es-

pecial, estou ao lado de seus pastores, porque Meu Filho

pediu-lhes para conduzi-los no caminho da eternidade.

Obrigada, Meus apóstolos, pelo seu sacrifício e amor.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 
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SANTAMISSA
ÀSTERÇAS-FEIRASNOSECRETARIADO
RAINHADAPAZ -14:00 SANTA MISSA

Celebrante: PE. GILSON -  Após, GRUPO DE ORAÇÃO DE MEDJUGORJE

NOSDIAS25
IGREJANOSSASENHORADABOAVIAGEM

Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da igreja.
Às 19 horas, SANTA MISSA 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.

EX PE DIEN TE

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

Envie-nos cópia do comprovante de seu depósito, para que possamos saber 
que foi VOCÊ que ajudou esta obra da Rainha da Paz.

Rezemosjuntosecolaboremos,financeiramente,
comesteSECRETARIADO,paraquepossamos
levarasmensagensdaRAINHADAPAZaomaior

númeropossíveldeSeus“queridosfilhos”,paraque
possamVIVÊ-LAS.Elapedeajudem-Me!

JoãoPauloIIdisse:Medjugorjeéacontinuaçãode
Fátima.SeeunãofossePapa,játeriaidoa
Medjugorjemuitasvezes.Atéquandoteremos

NossaSenhora,diariamente,comoemMedjugorje?
Secretariado Rainha da Paz

Àsuadisposição,nesteSecretariado,paravocê
presentearseusamigosnesteNatal:IMAGENS–TERÇOS–
LIVROS–MEDALHAS–ESTAMPAS–PRATOSDECORADOS
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NATAL
Os pastores não questionaram por que o

rei nasceu num estábulo, simplesmente acre-
ditaram na voz do anjo e O adoraram.

Ninguém escolhe um rei pobre, nascido
de uma mulher pobre. Jesus nos reserva sur-
presas maravilhosas. Vejam, ninguém em Is-
rael, exceto os pastores, foi chamado a ver o
rei, o Messias, nascido num estábulo, nin-
guém. Ninguém!

Jesus pobre, simples, vive no meio de nós
e por dois mil anos permaneceu sempre o
mesmo. Desde que se manifestou em Med-
jugorje, através de Nossa Senhora Rainha
da Paz, escolheu seis jovens simples como
os pastores de Belém, também eles pastores.

Eu, como os sacerdotes de Israel, não po-
dia entender por que foram escolhidos aque-
les seis, por que também foi escolhida minha
paróquia. Essas coisas só podemos entender
com o coração simples, ajoelhando-nos fren-
te ao presépio. Mas substituímos a simplici-
dade e a fé por tantas outras coisas e ador-
mecemos nossa fé, deixando de ser o levedo
e o sal da terra.

Chegou então Nossa Senhora para nos
acordar, despertar do sono os nossos cora-
ções, trazendo-nos a boa nova. "Eu amo
vocês. Não são capazes de imaginar o
quanto os amo. Cada um de vocês é im-
portante, é grande, é Meu filho."

Como os pastores não chegaram por aca-
so à gruta de Belém, nestes dois mil anos,
ninguém chegou a Jesus por acaso. O objeti-
vo é nos levar à santidade, à luz, transfor-
mar-nos em levedo, em semente.

Nossa Senhora chegou mais uma vez à
Igreja, como boa nova, para nos mostrar a luz
e renovar-nos em seu Filho Jesus. Quando
Nossa Senhora apareceu, imediatamente dis-
se: "Comecem a rezar". Uma família que
não reza não é capaz de descobrir valores co-
mo alegria, fidelidade, esperança, fé e paz.
Esses valores são dados à Igreja por Jesus.

Ser santos significa estarmos vigilantes
contra satanás, o opositor e inimigo de nossa
Mãe Santíssima. Vejam, não podemos cele-
brar o Natal, seguindo a mentalidade moder-
na, que é hedonista. O Evangelho nos escla-
rece como se celebra o Natal: os anjos che-
garam e anunciaram o nascimento do Meni-
no, do Salvador, e os pastores acreditaram;
assim também os reis magos e o velho Si-
meão. Todos eles iluminados pela luz do Es-
pírito Santo, procuraram, viram e creram. E
Simeão viu ainda mais: que a espada iria
traspassar o coração da Virgem Mãe.

Os pastores e os magos não olharam se
aquela criança era pobre; acreditaram e tive-
ram alegria, porque encontraram tudo con-
forme lhes fora dito - Ele era o Messias!

São Francisco não se enganou quando criou
o presépio. Também sejamos  obedientes vi-
vendo as mensagens de Medjugorje, obede-
cendo Nossa Senhora, porque Ela nos ama.
Não podemos ter esse coração, esses senti-
mentos, se não nos vier um sinal. O que esta-
mos procurando diante do presépio? O que ve-
mos naquela criança? Para o velho Simeão, o
batismo não era um rito do templo. Para Ana e
para todos os iluminados, era um encontro
com a salvação, indicando-lhes de que manei-
ra vivê-la agora e no futuro. E hoje temos um
sinal: Nossa Senhora, a Rainha da Paz!

Celebrar o Natal não significa permanecer
na escuridão, no pecado. Não significa voltar
para casa com panetones e comidas. Signifi-
ca isto: nascer na luz. Se entendo  Jesus, te-
nho de aceitar também o sofrimento com ale-
gria. São Francisco sentiu também a dor, a
espada da cruz e da humildade. Do presépio
não podemos voltar orgulhosos e superficiais.

Nossa Senhora todos os dias desce do céu
e nos chama "queridos filhos". E Ela nos
fala, nos ensina e nos conduz a Jesus, porque
nos esquecemos d’Ele. Ela nos lembra que
Jesus veio para salvar a todos.

Caros irmãos, convido-os a terem o cora-
ção humilde, a serem obedientes e a ouvirem
a voz de Nossa Senhora através de suas
mensagens. Simeão ouviu e obedeceu a
mensagem. Façamos o mesmo. Cada um de
nós deve tornar-se mensageiro e testemunha.
É isto que deseja Nossa Senhora: celebrar
com você o Natal. Nossa Senhora precisa de
apóstolos, por isso nos pede: "Rezem ao Es-
pírito Santo."

E então celebraremos este e outros Natais
com alegria e paz, para nós e para o mundo.
O menino que nasceu é nosso Deus, é nosso
Salvador, é um presente do Pai para todos
nós. Temos que conservar esse dom do céu.
E só podemos consegui-lo obedecendo, co-
mo o fez São José. 

Nossa Senhora, Rainha da Paz, preparou-
nos esse presépio. Foi para nós que ele se
realizou. 

"Queridos filhos, se soubessem como os
amo chorariam de alegria”, Ela nos disse. 

Do Livro Vjedocanstva – Pe. Jozo

Vicka gosta de convidar  seus amigos na
noite do seu aniversário, dia 3 de setembro.
É uma ocasião para agradar aqueles que a
amam.

No ano anterior ao do seu casamento, de-
pois do jantar festivo e dos cantos tradicio-
nais, perguntei-lhe:

- Vicka, há pouco, em Sua aparição, Nos-
sa Senhora fez o mesmo que, habitualmente,
faz no seu aniversário? 

-  O seu  rosto iluminou-se com um sorri-
so que dizia tudo.

- Sim,  claro! Como sempre, deu-me um
beijo... Como todas as pessoas fazem, co-
mo uma mulher croata daqui, não como
uma americana, japonesa... Aqui damos
um beijo em cada face e seguramos a mão
da pessoa.

Depois Vicka fez uma descrição como-
vente, do último mês que viveu:

- Como sabes que o teu aniversário se
aproxima e que Nossa Senhora te vai dar
um beijo, contas os dias: ainda falta um
mês...vinte cinco dias...dez dias... De ma-
nhã, quando acordas, o primeiro pensa-
mento é para esse momento que se apro-
xima. E quanto mais próximo estás desse
momento, mais a tua alegria aumenta!
Não consegues conter a tua alegria e co-
meças a contar as horas! Não tenho pala-
vras para descrever a felicidade que sin-
to...É impossível de  explicar! Pensas que
vais receber um beijo normal, mas não. O
teu coração fica agitado. Pensas que não
vais aguentar essa felicidade, essa paz...

-  E depois?
- Depois Ela me agradeceu. Disse-me:

“Vicka, agradeco-te por acolheres os pere-
grinos e por lhes transmitir as Minhas
mensagens.” -Eu também Lhe agradeci
pelo dom da vida, pelo dom da minha fa-
mília, pela nossa casa e por esta possibili-
dade de acolher e de fazer o bem a todos
aqueles que vêm. Por tudo.  Então, Ela
agradeceu a Deus pela minha vida ao ser-
viço de todos, por me ter criado... Agrade-
cemo-nos mutuamente!

Sinceramente, creio nunca ter visto, ao
longo de toda a minha vida, uma pessoa mais
feliz que Vicka no dia do seu aniversário...

Julgo também que, como Mãe, a Virgem
vem nos abraçar, de uma forma invisível, no
dia do nosso aniversário. Todos aqueles que
nesse dia A acolhem de um modo especial
no coração, permitem-Lhe certamente que
manifeste por eles a Sua imensa e insondável
ternura maternal.

Irmã Emmanuel

ANIVERSÁRIO DE VICKA

FÁTIMA,
S.THIAGODECOMPOSTELA,

ÁVILAEMEDJUGORJE

PEREGRINAÇÃO
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Jesus às almas: "Porque se perturbam em
meio a tanta agitação?" Em verdade, em
verdade Eu lhes digo, porque qualquer ato
de verdadeiro e completo abandono a Mim
produz o efeito que desejam e resolve as si-
tuações difíceis. Abandonar-se a Mim não
significa, no desespero, dirigir a Mim uma
oração aflita. É mudar a agitação em con-
fiante prece. Não  a confusão que fazem as
crianças, querendo que a mãe cuide de seus
problemas, ao mesmo tempo em que elas
mesmas querem fazê-lo, dificultando, as-
sim, o trabalho da mãe com suas sugestões
errôneas e teimosias infantis.

Fechem os olhos, deixem-se levar pela
corrente de Minha graça. Fechem os olhos
e descansem em Mim, crendo firmemente
em Minha bondade, dizendo-Me com estas
disposições: Jesus, tome conta disso. En-
tão, vou cuidar mesmo. Vou consolá-los, li-
bertá-los, conduzi-los. E, quando tiver que
levá-los a outra coisa diferente, vou ensiná-
los, levá-los em Meus braços como crian-
ças adormecidas nos braços de sua mãe.

Quantas coisas Eu faço, quando a alma
se dirige a Mim com estas palavras: Jesus,

tome conta disso, tanto nas coisas espiri-
tuais como nas materiais. Vocês conseguem
muito pouco, quando se preocupam por sua
própria conta. Mas, quando vocês, com a
oração e confiança, se entregam a Mim,
conseguem muito mais. Nas provações, vo-
cês rezam para que Eu dê um jeito, mas o
jeito que querem. Não se dirigem a Mim,
mas querem que Eu me adapte às suas
ideias. Não são os enfermos que pedem ao
médico a cura, mas vocês mesmos a suge-
rem como fazê-lo.

Não façam assim. Rezem como Eu os
ensinei no Pai Nosso: "Santificado seja o
Vosso nome, venha a nós o Vosso reino,
seja feita a Vossa vontade, assim na ter-
ra como no céu". Nessa circunstância, dis-
ponha o Senhor como lhe parece melhor
para a vida temporal ou eterna de vocês.

Se Me falam sinceramente: “Seja feita
a Vossa vontade, assim na terra como no
céu”, é o mesmo que dizer: "Senhor tome
conta disso." Eu vou intervir com todo o
Meu poder  como médico e faço até mila-
gres, quando for preciso. Não se agitem,
não se preocupem. Fechem os olhos e Me

digam: "Seja feita a Vossa vontade, Se-
nhor, tomai conta disso." Eu intervenho
só quando vocês fecham os olhos e deixam
por Minha conta a solução do problema. 

Vocês ficam com insônia, querem tudo
avaliar, prescrutar e cuidar, e  confiam nas
forças humanas e nos homens, tudo espe-
rando da intervenção deles. É isso que es-
traga tudo. Como Eu desejo que se aban-
donem inteiramente a Mim! Então, vou
intervir. Satanás quer mesmo isso: que se
agitem para se subtraírem à Minha ação e
se precipitarem nas iniciativas humanas.
Confiem, pois, só em Mim, abandonem-
se totalmente a Mim. Os tesouros de Mi-
nhas graças estão à disposição dos mais po-
bres e dos mais necessitados. 

Age divinamente quem se abandona a
Deus. Quando você vir que as coisas se
complicam, feche os olhos da alma e diga:
"Jesus, tome conta disso." Faça assim em
todas as suas necessidades e verá como Eu
o ajudarei. Eu o terei em Meus braços!

Don Diolino Ruotolo

Medjugorje Torino

Nossa Senhora não se cansa de nos convidar à oração, porque ne-
la tudo se inicia e sem ela nada se move. É preciso que compreenda-
mos que Deus deseja que iniciemos um novo relacionamento de amor
com Ele e com os nossos irmãos. A prece que não nos leva à conver-
são, não pode ser verdadeira, nem tratar-se de um encontro com
Deus.  Na prece que nos leva à conversão, o mal não pode reinar.

Maria nos exorta sempre a não ter medo. Estamos cercados por
muitos temores com relação ao futuro. Estamos preocupados com a
saúde, com as pessoas que nos são próximas e queridas. Isso nos im-
pede uma abertura verdadeira a Deus e torna a nossa oração cansati-
va e sem frutos. A prece de que nos fala a RAINHA DA PAZ conduz
à conversão, afasta-nos do medo, leva-nos à confiança em Deus.

Medo é  estar com os olhos voltados para si próprio e estar sempre
inquieto ou iludido.  Conversão é estar aberto e voltado para Deus, é
confiar num Pai onipotente, infinitamente misericordioso e sentir-se
em Seus braços.

Agindo assim, o pecado torna-se algo indesejável, porque bela  é
a vida com Deus, e grande o temor de ofendê-lO. Quando isso acon-
tece, choramos de arrependimento, mas também de alegria, sentindo

os braços abertos de Jesus, que nada espera de nós além da nossa vol-
ta, da nossa conversão e do nosso amor.

Converter-se é sair dos nossos esquemas de justiça, das nossas
opiniões fixas, das nossas obsessões por bens materiais, sejam eles
poucos ou muitos. É preciso um abandono confiante a Ele, tantas
vezes pedido por Nossa Senhora em Medjugorje.

É verdade incrível! Muitas vezes temos medo de colocar nossa vi-
da nas mãos de Deus. Talvez tenhamos mais confiança em nós pró-
prios, a ponto de não renunciarmos ao controle de nossa vida.

A conversão que tranforma nossa vida, é o propósito das mensa-
gens que Nossa Senhora nos tem dado até agora. E a oração é o meio
para alcançá-la.

A oração que nos abre ao Senhor é aquela em que nos colocamos
simplesmente diante d’Ele, em que permanecemos batendo à porta,
permitindo que nos olhe e penetre o nosso ser. Uma oração superfi-
cial ou de rotina não nos abre o coração, assim como não se abre a
flor que não recebe ar e água. 

A conversão é dom de Deus, dom que faz os santos. E Nossa Se-
nhora assegura que nos ajuda a alcançá-la. Sempre diz: “Eu estou
com vocês e intercedo por cada um”.

O fato de nos conhecer pessoalmente, como uma mãe conhece o fi-
lho e interceder por cada um de nós, deve  nos causar alegria e espe-
rança, libertando-nos de todo temor e medo. Ela age dessa forma para
chegarmos à grande graça da conversão. Compreenderemos, então, a
graça da Sua presença junto a nós e  sentiremos o que Ela nos diz: "Pe-
la conversão de vocês, Eu estou aqui há 33 anos! Estou aqui para
aproximá-los de Deus, para que vivam com Ele, e Ele com vocês."

Como Deus é infinito em sua bondade, também como uma flor
nos abriremos, absorvendo todo o sol e a vida d’Ele.

Assim deve ser a nossa oração que nos vai abrindo a Deus, e nun-
ca poderemos dizer que já é suficiente o nosso empenho, até hoje.

Pá gi na 4 - Anun cian do Med ju gor je

A ORAÇÃO NOS LEVA À CONVERSÃO

Queremos, Senhor, neste Na-
tal, armar uma árvore muita
bela dentro de nossos corações,
e nela pendurar, em vez de pre-
sente, os nomes de todos que, de
perto e de longe, antigos e re-
centes, ajudam com muita bon-
dade, com suas orações e finan-
ceiramente, este Secretariado a
divulgar, embora humildemen-
te, as urgentes mensagens da
Rainha da Paz que nos levam a
caminhar ao encontro de Seu
Filho Jesus.

Esta árvore de ramos longos,
perfumados e belos, acolha em
sua sombra suave todos estes fi-
lhos de tão boa Mãe, num abra-
ço de amor, ternura e carinho,
com as nossas preces de agrade-
cimento.

Trazemos todos em nosso co-
ração.

ADORAÇÃOAOSANTÍSSIMOSACRAMENTO
IGREJANOSSASENHORADABOAVIAGEM
TODAPRIMEIRATERÇA-FEIRADOMÊS

De14às15horas
CONDUZIDAPORPE.GILSON

NessesdiasnãohaveráMissa,Terçoe
GrupodeOraçãonoSecretariado.

Todasasquartas-feiras,
às15:00tambémnaBoaViagem.

JESUS, TOME CONTA DISSO!
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