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ANUNCIANDO

MEDJUGORJE

Queridos filhos:
Também hoje os convido a serem oração.
Que a oração seja para vocês as asas para
o encontro com Deus. 
O mundo está em um momento de
provação, pois esqueceu e abandonou
Deus.
Por isso, sejam vocês aqueles que buscam
e amam a Deus acima de tudo!
Eu estou com vocês e os conduzo a Meu
Filho, mas vocês precisam dizer o seu SIM
na liberdade de filhos de Deus. 
Intercedo por vocês e os amo, filhinhos,
com um amor infinito. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de julho de 2015

Queridos filhos:
Também hoje o Altíssimo Me concede a graça
de poder amá-los e chamá-los à conversão. 
Filhinhos, que Deus seja o seu amanhã e
não a guerra e a falta de paz, não a tristeza,
mas sim a alegria e a paz devem reinar no
coração de todas as pessoas. 
Mas sem Deus vocês nunca encontrarão
a paz.
Portanto, filhinhos, retornem a Deus e à
oração para que seus corações possam
cantar com alegria. 
Eu estou com vocês e os amo com amor
imensurável. 
Obrigada por terem respondido ao Meu
chamado.

Medjugorje, 25 de junho de 2015

MEN SA GENS DE 

NOS SA SE NHO RA 

RAI NHA DA PAZ

Queridos filhos:
Com alegria também hoje estou com vocês
e convido todos, filhinhos: rezem, rezem,
rezem para que possam compreender o
amor que tenho por vocês. 
Meu amor é mais forte que o mal; por isso,
filhinhos, aproximem-se de Deus para que
possam sentir Minha felicidade em Deus. 
Sem Deus, filhinhos, vocês não têm futuro,
não têm esperança e nem salvação. Por isso,
renunciem ao mal e escolham o bem.
Eu estou com vocês e intercedo, diante de
Deus, por todas as suas necessidades.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

QUATRO DOS SEIS VIDENTES DE MEDJUGORJEMedjugorje, 25 de agosto de 2015

Queridos filhos:

Também hoje rezo ao Espírito Santo para

preencher seus corações com uma forte fé.

A oração e a fé preencherão seus corações com

amor e felicidade, e vocês serão sinais para todos

aqueles que estão afastados de Deus. 

Filhinhos, encorajem uns aos outros para a oração

com o coração, para que a oração preencha suas

vidas e, então, filhinhos, a cada dia serão, 

sobretudo, testemunhas do serviço a Deus na

adoração, e ao próximo nas suas necessidades.

Eu estou com vocês e intercedo por todos. 

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de setembro de 2015
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A documentação de estudo sobre 
Medjugorje, feito pela Comissão 
presidida pelo Cardeal Ruini, será 
examinada em Seção Ordinária da 
Congregação para Doutrina da Fé. 
A opinião desta Congregação será 
submetida, então, ao Santo Padre para uma decisão, que será 
transmitida pelos meios de comunicação oficiais da Igreja Católica.
As opiniões divulgadas sobre Medjugorje, até agora, são prematuras.
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Mensagens extraordinárias de Nossa 
Senhora Rainha da Paz 

Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

Medjugorje, 02 de agosto de 2015

Queridos filhos:

Eu, como Mãe que ama seus filhos, vejo quão difícil é este tempo em

que vivem. Vejo o seu sofrimento, porém, saibam que vocês não estão

sozinhos. Meu Filho está com vocês. Ele está em todos os lugares. É in-

visível, mas poderão enxergá-lO se O viverem.

Ele é a luz que ilumina a alma e concede a paz. Ele é a Igreja que devem amar

e pela qual devem orar e lutar, mas não somente com palavras e sim com as obras

de amor. 

Filhos Meus, façam com que todos conheçam Meu Filho. Façam com que Ele

seja amado, porque a verdade está em Meu Filho, nascido de Deus, Filho de Deus.

Não percam tempo pensando muito, pois se afastarão da verdade.

Com um coração simples acolham a Sua Palavra e vivam-na. Se viverem Sua

Palavra rezarão, se viverem Sua Palavra amarão com um amor misericordioso.

Vocês irão amar uns aos outros. 

Quanto mais amarem, mais longe estarão da morte. Para aqueles que viverem

a Palavra de Meu Filho e A amarem, a morte será a vida. Eu os agradeço.

Rezem para que possam ver Meu Filho em seus sacerdotes, rezem para que

possam abraçá-lO neles.

Mensagens extraordinárias de Nossa 
Senhora Rainha da Paz 

Querido filho da Rainha da Paz
Precisamos da sua preciosa colaboração: reze conosco para que corações 

se abram e, generosamente, de acordo com suas condições, nos ajudem a dar 
continuidade à divulgação deste Boletim, cujo custo vem aumentando sensivelmente.

Pedimos à Rainha da Paz, nossa Mãe, que retribua por nós, a você, que tanto 
empenho e amor tem em ajudá-LA na divulgação de Suas urgentes 

MENSAGENS, aos Seus Filhos queridos e muitos afastados de Deus. 

AJUDE-NOS!

Medjugorje, 2 de setembro de 2015

Medjugorje, 2 de julho de 2015

Queridos filhos:

Eu os estou chamando a propagarem a fé, a sua fé em Meu Filho. 

Vocês, Meus filhos, iluminados pelo Espírito Santo, Meus apóstolos, transmitam-na aos ou-

tros: àqueles que não acreditam, não sabem e não querem saber.

Mas, para isso, é preciso rezar muito pelo dom do amor, porque o amor é a marca da ver-

dadeira fé. E vocês serão os Apóstolos do Meu amor. 

O amor sempre e, mais uma vez, revive a dor e a alegria da Eucaristia, e a dor da Paixão

de Meu Filho, pela qual lhes mostrou o que significa amar imensamente. Revive a alegria por

ter-lhes deixado o Seu Corpo e Sangue para alimentá-los dEle mesmo e, dessa forma, ser um

com vocês.

Olhando para vocês com ternura, sinto um amor incomensurável que Me fortalece no Meu

desejo de trazê-los para uma fé firme. 

Uma fé firme que lhes dará alegria e felicidade na Terra e, no final, o encontro com o Meu

Filho. Essa é a Sua vontade.

Portanto, vivam-no, vivam o amor, vivam a luz que sempre os ilumina na Eucaristia.

Imploro-lhes que rezem muito por seus pastores. Rezem de modo que tenham ainda mais

amor por eles, porque Meu Filho os deu a vocês para alimentá-los com Seu Corpo e para en-

siná-los a amar. Portanto, amem-nos também. 

Mas, lembrem, Meus filhos: o amor significa suportar e dar, e nunca, nunca julgar. 

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

Medjugorje, 2 de Junho de 2015
Queridos filhos:
Desejo agir através de vocês, Meus filhos, Meus apóstolos, para que, no

final, possam reunir todos os Meus filhinhos, naquele lugar onde tudo está
preparado para a sua felicidade.

Rezo para que vocês, através de suas obras, possam converter outros,
pois veio a hora de atos de verdade, para Meu Filho. Meu amor agirá em vo-
cês e através de vocês. Tenham confiança em Mim, pois tudo que desejo,
desejo para o seu bem. O bem eterno criado pelo Pai Celestial. Vocês Meus filhinhos, Meus apóstolos, vivem essa vida terrena junta-
mente com Meus filhos que ainda não conheceram o amor de Meu Filho:
aqueles que não Me chamam por mãe. Mas não tenham medo de testemu-
nharem a verdade. Se vocês não temerem e testemunharem corajosamen-
te, a verdade vencerá milagrosamente, mas não esqueçam: a força está no
amor. 

Meus filhos, amor é arrependimento, perdão, oração, sacrifícios e miseri-
córdia. Se vocês souberem realizar obras com amor, então converterão ou-
tros e permitirão que a luz de Meu Filho penetre nas almas. Obrigada. Rezem pelos seus pastores, eles pertencem a Meu Filho Jesus, Ele os
chamou. Rezem para que sempre tenham força e coragem para brilhar com
a luz de Meu Filho.

Queridos filhos:

Meus queridos apóstolos do amor, Meus portadores da verdade: Mais uma vez, Eu

os convido e os reúno em torno de Mim, para que Me ajudem, para que ajudem todos

os Meus filhos que têm sede do amor e da verdade - que têm sede de Meu Filho.

Eu sou a graça enviada pelo Pai Celestial, para ajudá-los a viver a Palavra de

Meu Filho.

Amem-se uns aos outros. 

Eu vivi sua vida terrena e sei que nem sempre é fácil, mas, se vocês se amarem

uns aos outros, rezarão com o coração, alcançarão as alturas espirituais e se abrirá

para vocês o caminho para o Paraíso, onde Eu, sua mãe, os espero, pois estou lá.

Sejam fiéis ao Meu Filho e ensinem aos outros esta fidelidade. 

Eu estou com vocês e os ajudarei. Vou ensinar-lhes a fé, para que seja transmi-

tida de maneira correta aos outros.

Vou ensinar-lhes a verdade, para que saibam como discernir. Vou ensinar-lhes o

amor, para que conheçam o que é o verdadeiro amor. 

Queridos filhos, Meu Filho falará através de suas palavras e de suas ações. 

Obrigada.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
TODA PRIMEIRA E TERCEIRA TERÇA-FEIRA DO MÊS
Das 14 às 15 horas  -  DIRIGIDA PELO PE. GILSON

Responsável pela publicação: Secretariado Rainha da Paz. Endereço: Avenida Álvares Cabral,
344, Sl 609 – Belo Horizonte / MG. CEP: 30170-911. Telefax (31) 3273-8654. rainhadapazbh@hot-
mail.com Diagramação: Claúdia Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

EX PE DIEN TE
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VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM PORTUGUÊS: WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

NO DIA 25 DE CADA MÊS 
SANTA MISSA EM HONRA À

RAINHA DA PAZ
IGREJA NOSSA SENHORA 

DA BOA VIAGEM 
Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da igreja.

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 Mis-

sa 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.

DIRETOR ESPIRITUAL: PE. GILSON DE OLIVEIRA FILHO
GUIA: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

SECRETARIADO RAINHA DA PAZ- TELEFAX: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com
PRISMAZUL VIAGENS E TURISMO - TELEFAX: (11) 5572-2697 - prisma.turismo@uol.com.br 

LOURDES – PARIS
19 DE ABRIL – 4 MAIO – 2016 (16 DIAS)

PEREGRINAÇÃO
MEDJUGORJE

VIVAMOS ESTE TEMPO DE GRAÇAS
Desde janeiro de 1987, Nossa Senhora nos dá uma

mensagem cada mês: no dia 25 (antes eram semanais) e,
agora também, no dia 2.

Sabemos que, graças a Deus, muitíssimas pessoas, e sem-
pre mais, aceitam as mensagens e procuram VIVÊ-LAS.

Mas há também aquelas que as discutem, e ainda as
que, infelizmente, não as aceitam.

Nós que acreditamos, vivemos um tempo de graças.
Nessa mensagem do dia 2 de agosto, Nossa Senhora

nos ensina a conhecer e acolher Seu Filho, nascido de
Deus – Ele é a VERDADE!

Para que entendamos o Seu imensurável amor por
nós, é necessário que mergulhemos na oração, como
também na adoração e na leitura da Palavra, para enxer-
garmos Jesus invisível aos nossos olhos. Se temos um
amigo, mas somente o encontramos raramente, com o
tempo vamos nos distanciando e nunca poderemos dizer
que o conhecemos realmente.

Para que haja o conhecimento recíproco e uma ami-
zade que se aprofunda cada vez mais, é necessária a pro-
ximidade da comunicação e da presença.

Assim acontece com nosso relacionamento com Je-
sus. Não podemos sentir Sua presença e sobretudo amá-
lO, sem nos aproximarmos dEle.

“Com o coração simples, acolham a Palavra e vivam-
na”. Assim fazendo, aos poucos, vamos sentir crescendo
em nossos corações o amor por Ele. E esse nosso grande
Amor nos ajudará a viver a diversidade da vida - os mo-
mentos felizes e tristes, as alegrias e os sofrimentos -
sentindo que Ele está acima de tudo para nós.

Acordemos da nossa escuridão. Escolhamos a VER-
DADE! JESUS é a LUZ e a VIDA.

Ajudemos também nossos irmãos a VIVER o cami-
nho ao qual Nossa Senhora nos chama não somente com
palavras, mas com obras, pois todos somos filhos de
Deus e herdeiros do céu.

FESTIVAL DA 
JUVENTUDE

24 DE JUNHO DE 1981 – 25 DE JUNHO DE 2015
MEDJUGORJEMEDJUGORJE

Peregrinos de todos os continentes, de todas idades, con-
dições sociais e, podemos ainda dizer, de “credos” diferen-
tes vão àquela terra abençoada, onde o céu se encontra com
a terra, onde se sente, louva, bendiz e saboreia a PRESEN-
ÇA DE MARIA, amor que não precisa explicar ou justifi-
car, mas que é VIDA que nos faz sentir palpitar o coração.

A verdade é somente esta: MARIA, A RAINHA DA
PAZ, NOSSA MÃE DO CÉU, PRESENTE SENSIVEL-
MENTE, MISTERIOSAMENTE NO CORAÇÃO DE
TODOS SEUS FILHOS, ESTÁ LÁ EM MEDJUGORJE,
DIARIAMENTE, HÁ 34 ANOS, CICIANDO, BAIXI-

NHO, NÃO APENAS AO OUVIDO, MAS NO ÍNTIMO
DO CORAÇÃO: “Queridos filhos!”

É este o mais profundo mistério de Medjugorje: a SUA
APARIÇÃO.

O número de missas e comunhões nos surpreendem:
MISSAS: concelebrantes (sacerdotes e bispos) 758.707

– desde 1986
COMUNHÕES: 34.479.740 – desde 1985
Os videntes vêm sendo acompanhados, desde o início

das aparições, por cientistas, que há muito concluíram que
eles são normais e não mentem.

“Queridos jovens, que
retornaram  a  Medjugorje
em grande número! 

Nestes dias estou com
vocês, de coração e em
oração, de uma maneira in-
tensa. 

Hoje, comemoramos o
dia de Santo Inácio de
Loyola. Ele tinha um úni-
co desejo: colocar-se intei-
ramente à disposição de
Deus para propagar o seu
Reino. Tal disponibilidade
trouxe frutos muito gran-
des, o mais recente dos
quais, em ordem de tempo,
é o nosso Papa Francisco,

o primeiro da Ordem dos
Jesuítas. 

Recomendamos, ele e o
seu ministério, à Nossa Se-
nhora.

Jesus pediu para dizer-
mos aquilo que Inácio efe-
tivamente colocou em prá-
tica: “Eis-me aqui! Desejo
percorrer a estrada da mi-
nha vida em comunhão
Contigo e junto de Ti!” 

O Senhor vos abençoe e
também os dias em que es-
tão com Ele e com Sua
Mãe, em Medjugorje. Re-
zem também pelo Sínodo
sobre a  Família.

O vosso Cardeal Christoph Schonborn

O Cardeal Schonborn, de Viena, fazendo parte de im-

portante conferência na California, enviou aos jovens do

FESTIVAL DA JUVENTUDE, em Medjugorje, em julho/15,

a mensagem seguinte:
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O ROSÁRIO: A PODEROSA ARMA
CONTRA SATANÁS

Por que Nossa Senhora em Suas aparições sempre nos convida à oração do rosário?

Faz um ano que nasceu em mim o desejo de ir à Medju-
gorje. Porém, por razões de saúde, era impossível ir sem o
meu marido, porque queria que ele me acompanhasse. A sua
resposta, porém, era “lugares como esse, com multidões, não
me interessam”. Triste, mas confiante, eu esperava. Por fim,
Nossa Senhora nos chamou.

Na última primavera, tivemos a visita de um monge bene-
ditino que durante anos vai à Medjugorje para o Festival da
Juventude. Ele falava deste festival com tanto entusiasmo,
que acendeu a centelha do desejo, e meu marido disse: “Tam-
bém quero conhecer Medjugorje. Eu vou com você”!

Há anos eu vivia com um medo inexplicável, ninguém
conseguia dizer de onde vinha e nem por que ele aparecia.
Nos últimos anos, esse medo intensificou. Eu tentei comba-
tê-lo através de diversas terapias e com minhas próprias for-
ças, mas tudo foi em vão. Esse medo me rodeava o tempo to-
do, juntamente com outros dois problemas que tenho: insufi-
ciência cardíaca e desmaios, fazendo com que o medo inten-
sificasse.

Do ponto de vista clínico não havia explicação, não exis-
tia nenhuma causa física. No meu círculo de amigos da Igre-
ja, sempre me diziam que eu vivia uma batalha espiritual.

O meu cotidiano foi ficando cada vez mais confuso, pesa-
do e cheio de ameaças. Meus sintomas me limitavam e dimi-
nuíam minhas atividades. Eu já não podia agendar nenhum
compromisso. Parei de cantar no coral e tinha períodos de de-
pressão, pavor de estar no meio de muitas pessoas e de sair
de casa sozinha. Ficava cada vez mais confusa: temia o meu
medo, estava dividida entre o medo e a confiança em Deus, e

sempre me deparava lutando contra Deus, perguntando-me
se tudo que eu estava passando não seria consequência de
minhas orações e se não deveria parar de rezar.

MEDJUGORJE

Sobrecarregada com todos, com as minhas preocupações
e com tantas outras que nos foram confiadas, fomos para
Medjugorje em julho de 2014. Viajamos juntos com nosso fi-
lho, sacerdote beneditino. Para nós, foi uma dádiva especial,
uma vez que ele já conhecia Medjugorje e tornou-se nosso
maravilhoso guia espiritual. 

Juntos, tivemos uma semana incrível, cheia de bênçãos.
Fomos envolvidos por uma paz maravilhosa que era sentida
em todos os lugares. Tantas orações, tantas nações juntas, se-
guindo o mesmo caminho para Deus! Tudo isso nos tocou. 

Fomos alimentados pela graça. Foi enriquecedor. Estáva-
mos verdadeiramente em um mundo diferente. Uma perfeita
experiência do Tabor! Naquela semana, vivemos o céu na
terra! Quando retornamos, ficou claro para nós: voltaríamos
novamente no próximo ano.

AS GRAÇAS RECEBIDAS

Em agradecimento à Nossa Senhora, vou partilhar com
vocês meu testemunho pessoal. Meu marido se confessou
pela primeira vez, desde a sua juventude, e redescobriu a
oração do rosário. Desde então, nós rezamos diariamente o
rosário. 

Nosso neto, até os três anos de idade, não conseguia falar,
somente se comunicava através de mordidas e chutes. Ele
queria se expressar, mas não conseguia.

Na Colina das Aparições, confiamos à Nossa Senhora to-
das as nossas preocupações e pedidos e, numa noite, rezamos
por ele de forma especial. Desde então, desapareceu nele o
seu bloqueio para fala. Logo que retornamos, ele começou a
pronunciar as palavras, pela primeira vez, em sua vida. Ago-
ra já fala normalmente e conversa. 

Quando voltei para minha vida cotidiana, percebi que es-
tava livre de todo medo. Foi-me dada uma vida nova, e estou
incrivelmente feliz e infinitamente agradecida! Cautelosa-
mente fui me testando em diversas situações, para realmente
ter certeza de que um milagre havia acontecido, mas desco-
bri que não foi somente um. Houve um segundo e um tercei-
ro milagre. Fui curada de todos os meus problemas cardíacos
e capacitada a compreender meus momentos de inconsciên-
cia, os quais hoje ofereço a Deus, por amor, como um sacri-
fício. O sofrimento tornou-se agora mais fácil de suportar,
pois Deus o carrega comigo.

Nós rezamos juntos e continuamos a agradecer a Deus por
todas as graças que nos foram concedidas, por todas as pes-
soas que encontramos em Medjugorie e por aquelas que tra-
zemos em nossos corações.

Desejo que esse meu testemunho encoraje muitos a irem a
Medjugorje, levando seus pedidos e necessidades, a esse lu-
gar cheio de bênçãos, para entregarem tudo à Nossa Senhora.
Ninguém deixa Medjugorje sem receber muitas graças!

fonte: Glasnik Mira (JAN/2015)

Desde o início, nas mensagens transmiti-
das em Suas aparições em Medjugorje, a
Virgem pede-nos a reza do Rosário. Ela dis-
se, em 14/08/84: "Eu gostaria que cada dia
se rezasse pelo menos o Rosário." Em
27/09/84: "Peço às famílias da paróquia
que rezem o rosário em família." No dia
25/06/85, a vidente Marija Pavlovic per-
guntou a Nossa Senhora o que desejava di-
zer aos sacerdotes. Ela respondeu: "Caros
filhos, Eu os exorto a convidar todos à
Oração do Rosário. Com o rosário, vence-
rão todas as dificuldades que Satanás, nes-
te momento, quer colocar no caminho da
Igreja Católica. Vocês todos, Sacerdotes,
rezem o Rosário. Consagrem tempo ao Ro-
sário."

Em cada uma de suas Aparições, Maria
nos convida a rezar o Rosário como uma
arma poderosa contra o maligno e para nos
trazer a verdadeira paz. Na primeira apari-
ção em Fátima, no dia 13 de maio de 1917,

Ela disse: “Rezem o terço todos os dias,
para alcançarem a paz do mundo e o fim
da guerra.” Em Lourdes, também, deu ên-
fase especial à oração do rosário.

O Papa João Paulo II, no 80º aniversário
das aparições em Fátima, disse: "Caríssi-
mos irmãos, rezai o Rosário todos os dias!
Peço vivamente aos pastores para rezarem
o Rosário nas suas comunidades cristãs.
Ajudai o povo de Deus a retornar à oração
cotidiana do Rosário."

A palavra Rosário vem do latim Rosa-
rium, que significa 'Coroa de Rosas'. É
uma antiga devoção católica que a Virgem
Maria revelou que cada vez que se reza uma
Ave Maria lhe é entregue uma rosa e por ca-
da Rosário completo lhe é entregue uma co-
roa de rosas. 

Segundo uma tradição, a Igreja recebeu
o Rosário em sua forma atual, quando a
Virgem apareceu a São Domingos e o en-
tregou como uma arma poderosa para a

conversão dos hereges e de outros pecado-
res daquele tempo. Desde então, sua devo-
ção se propagou por todo o mundo, com
grandes graças alcançadas. A prática do
Santo Rosário é um dos meios mais efica-
zes que São Domingos usou para obter de
Deus a conversão dos hereges e a instrução
dos fiéis.

O Santo Rosário é considerado, depois
da missa, a oração perfeita porque junto
com ele está a majestosa história de nossa
salvação. Com o rosário, meditamos os
mistérios da vida de Jesus e Maria. É uma
oração simples, humilde como Maria. É
uma oração que podemos fazer com Ela, a
Mãe de Deus. Com a Ave Maria a convida-
mos a rezar por nós. A Virgem sempre nos
dá o que pedimos. Ela une sua oração à
nossa. Portanto, esta é mais poderosa, por-
que Maria recebe o que ela pede, Jesus
nunca diz não ao que Sua Mãe lhe pede,
como aconteceu nas Bodas de Caná. 
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