
Queridos filhos:

Também hoje os convido a retornarem à oração.
Neste tempo de graça, Deus Me permitiu condu-
zí-los à santidade e a uma vida simples, para
que, nas pequenas coisas, possam descobrir o
Deus criador, se apaixonarem por Ele, a fim de
que sua vida seja um agradecimento ao Altíssimo
por tudo que Ele lhes dá.
Filhinhos, que a vida de vocês, no amor, seja um
presente ao próximo, e Deus os  abençoará. E
assim vocês dão o testemunho sem interesse e
por amor a Deus. 
Eu estou com vocês e intercedo,diante de Meu
Filho, por todos vocês.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de novembro de 2016

Queridos filhos:

Hoje os convido: rezem pela paz! Abandonem
o egoísmo e vivam as mensagens que lhes
dou. Sem elas não podem mudar sua vida. 
Vivendo a oração, terão paz. Vivendo na paz,
sentirão a necessidade de testemunhar, pois
irão descobrir Deus, que agora sentem 
distante. 
Por isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem e
permitam a Deus entrar em seu coração. 
Retornem ao jejum e à confissão para que
possam vencer o mal em vocês e ao redor 
de vocês. 
Obrigada por terem atendido ao Meu 
chamado.

Medjugorje, 25 de outubro de 2016

Queridos filhos:

Hoje os convido à oração. Que a oração seja vida para vocês. Somente assim  seus corações se
preencherão com a paz e a felicidade. 
Deus estará perto, e vocês O sentirão em seus corações como um amigo. Falarão com Ele como
alguém que conhecem e, filhos, terão necessidade de testemunhar, pois Jesus estará em seus 
corações e vocês estarão unidos a Ele. 
Eu estou com vocês e amo todos com Meu amor maternal. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de setembro de 2016
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PAZ,PAZ,PAZ!
Este ano é um ano mariano: comemoramos o 100º aniversário da pri-

meira aparição da Virgem Maria em Fátima e 300 anos da aparição da
imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Medjugorje é sempre uma renovação espiritual, constante, para o
tempo em que vivemos.

Na aparição da Virgem para Jakov, no Natal, trazia em seus braços o
Menino Jesus recém nascido. Isso aconteceu também com Marija. A
Mãe disse:

“Queridosfilhos:
Hoje,nestediadegraça,deformaespecial,convido-osareza-

rempelapaz.Filhos,vimaquicomoRainhadaPaze,váriasvezes,
Euostenhoconvidadoarezarempelapaz.Mas,filhinhos,seusco-
raçõesestãoinquietos.

Opecadoosimpededeseabriremtotalmenteàgraçaeàpaz
queDeusdesejalhesdar.Paraquepossamviverapaz,filhosMeus,
primeiramenteéprecisoterpaznocoraçãodevocêseseentrega-
remtotalmenteaDeuseàSuavontade.Nãobusquemapazeafe-
licidadenascoisasdestemundo,poistudoissoépassageiro.Vol-
tem-separaàverdadeiramisericórdiaepazqueprovêmsomente
deDeuse,dessaforma,seuscoraçõesestarãorepletosdaverdadei-
raalegria.Somenteassim,vocêspoderãoconverter-seemtestemu-
nhasdapaznestemundosempaz.

EusousuaMãeeintercedodiantedeMeuFilhoporcadaumde
vocês.ObrigadaporterematendidoaoMeuchamado.”(25-12-16)

Nesta mensagem, a Mãe nos convida a rezarpelapaz, como tem
feito inúmeras vezes. Poderíamos dizer que a oração pela paz é a men-
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Queridos filhos:

Hoje os convido a rezarem pela paz: paz no

coração do homem, paz nas famílias e paz

no mundo. 

Satanás é forte e deseja colocar todos vocês

contra Deus, fazê-los voltar às coisas huma-

nas e destruir, nos corações, todo sentimen-

to em relação a Deus e às coisas de Deus. 

Vocês, filhinhos, rezem e lutem contra o ma-

terialismo, o modernismo e o egoísmo que o

mundo lhes oferece. 

Filhinhos, decidam-se pela santidade, e Eu,

com Meu Filho Jesus, intercedo por vocês. 

Obrigada por terem atendido ao Meu 

chamado.

MEN SA GENS DE 

NOS SA SE NHO RA 

RAI NHA DA PAZ

Medjugorje, 25 de janeiro de 2017

VIDENTE MIRJNA
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Medjugorje, 02 de fevereiro de 2017

Queridos filhos:
Vocês que se esforçam em oferecer, cada dia de sua vida, a Meu Filho,

vocês que procuram viver com Ele, vocês que rezam e se sacrificam, vocês
são a esperança para este mundo sem paz. Vocês são os raios de luz do
Meu Filho, o Evangelho vivo, e vocês são Meus queridos apóstolos do amor. 

Meu Filho está com vocês. Ele está com aqueles que pensam nEle, com
aqueles que rezam. Mas, do mesmo modo, Ele pacientemente espera por
aqueles que não O conhecem.

Por isso vocês, apóstolos do Meu amor, rezem com o coração e mostrem,
com  suas obras, o amor de Meu Filho. Esta é a única esperança para vocês,
e este é o único caminho para a vida eterna. 

Eu, como mãe,  estou aqui com vocês. Suas orações direcionadas a Mim
são, para Mim, as mais belas rosas de amor. Não posso não estar  onde sin-
to o perfume da rosa. Há esperança. 

Obrigada.

Medjugorje, 02 de novembro de 2016

Queridos filhos:
Vir até vocês e Me revelar a vocês é uma grande alegria para o Meu cora-

ção materno.
É um dom de Meu Filho para vocês e para os outros que estão chegando.
Como Mãe, Eu os convido: amem a Meu Filho acima de tudo. Para  amá-

lO com todo o coração, precisam conhecê-lO. Vocês O conhecerão através
da oração.

Rezem com o coração e com os sentimentos. Rezar significa pensar em
Seu amor e sacrifício. Rezar significa amar, dar, sofrer e oferecer.

Filhos Meus, Eu os convido a serem apóstolos da oração e do amor. Filhos
Meus, o tempo é de vigília. Nesta vigília, Eu os convido à oração, ao amor e à
confiança. Quando Meu Filho olhar em seu coração, Meu coração materno de-
seja que Ele enxergue, no seu coração, uma incondicional confiança e amor. A
união do amor de Meus apóstolos irá viver, irá vencer e desvendará o mal.

Filhos Meus, Eu fui o cálice do Cálice do Homem-Deus; fui instrumento de
Deus. Por isso, Eu os convido, Meus apóstolos, a serem o cálice do verdadei-
ro e puro amor de Meu Filho.

Eu os convido a serem o instrumento através do  qual todos aqueles que
não conheceram o amor de Deus e que nunca amaram, compreenderão, acei-
tarão e se salvarão.

Obrigada, filhos Meus.

Medjugorje, 2 de dezembro de 2016

Queridos filhos:
Meu coração materno chora, quando olha o

que Meus filhos estão fazendo. Os pecados se
multiplicam, a pureza da alma torna-se cada
vez menos importante. Meu Filho é esquecido,
cada vez menos adorado, e Meus filhos são
perseguidos.

Por isso, filhos Meus, apóstolos do Meu
amor, com a alma e com o coração invoquem
o nome de Meu Filho. Ele terá as palavras de
luz para vocês. Ele se apresenta a vocês, par-
tilha o pão e dá-lhes palavras de amor para
que as transformem em obras de misericórdia,
e assim, poderão dar testemunho da verdade.

Por isso, filhos Meus, não temam. Permitam

que Meu Filho esteja com vocês. Ele os utiliza-
rá em favor daqueles que estão feridos e con-
verterá as almas perdidas. 

Portanto, filhos Meus, retornem à oração
do rosário. Rezem com sentimento de bonda-
de, de sacrifício e  misericórdia. Orem não ape-
nas com  palavras, mas com obras de miseri-
córdia. Orem com amor por todas as pessoas.

Meu Filho, com seu sacrifício,  exaltou o
amor. Por isso, vivam com Ele para poderem
ter força e esperança, para que possam ter
amor que é vida e que conduz à vida eterna.

Pelo amor de Deus, Eu também estou
com vocês, e os conduzirei com o Meu
amor materno. Obrigada.

Medjugorje, 02 de outubro de 2016

Queridos filhos:
O Espírito Santo, por intermédio do Pai

Celeste, Me fez mãe, mãe de Jesus e, com
isso também, a mãe de vocês. Por isso, é
que venho para escutá-los, para estender-
lhes as Minhas mãos maternais, para entre-
gar-lhes o Meu coração e convidá-los a fica-
rem Comigo, pois, do alto da cruz, Meu Filho
confiou todos vocês a Mim. Infelizmente,
muitos de Meus filhos não conheceram o
amor de Meu Filho. Muitos não desejam nem
conhecê-lO.

Ó filhos Meus, quanto mal fazem aqueles
que precisam ver ou compreender para crer!
Por isso, vocês, filhos Meus, apóstolos Meus,
no silêncio de seu coração, escutem a voz de
Meu Filho, para que seu coração seja a mo-
rada dEle, para que não seja um coração
obscurecido e triste, mas iluminado pela luz
de Meu Filho. Com a fé, busquem a esperan-
ça, pois a fé é a vida da alma. Convido-os

novamente a rezar. Rezem para que possam
viver a fé na humildade, na paz do espírito e
iluminados pela luz. 

Filhos Meus, não se esforcem para que-
rer compreender tudo rapidamente, pois Eu
também não compreendi tudo, mas Eu ama-
va e acreditava na palavra de Deus que Meu
Filho dizia. Ele que foi a primeira luz e o
princípio da Redenção. Apóstolos de Meu
amor, vocês que rezam, sacrifiquem-se,
amem, não julguem. Sigam  e difundam a
verdade, a palavra de Meu Filho, o Evange-
lho, pois vocês são de fato o Evangelho vi-
vo. Vocês são os raios luminosos de Meu
Filho. Meu Filho e Eu estaremos perto de
vocês. Vamos encorajá-los e colocá-los em
prova.

Filhos Meus, sempre peçam as bênçãos
daqueles, e somente daqueles, cujas mãos
Meu Filho abençoou,  seus pastores. 

Obrigada.

Frei Slavko foi um grande líder de Medjugorje. Ele disse: “TODOS QUE VIVEM AS MENSAGENS 
DA RAINHA DA PAZ, SÃO PAROQUIANOS DE MEDJUGORJE.”

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@
hotmail.com Diagramação: Claúdia Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

EX PE DIEN TE

Em Medjugorje, durante anos,
com alguns períodos de 

interrupção, sai água da perna 
direita desta imagem de 

bronze, de Jesus ressuscitado.
Bênção do Santíssimo Sacramento. 

Oração de cura.
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 acon-

tecerá essa nossa Missa.

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. 

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 
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sagem e a oração mais urgente. Como também
aconteceu em Fátima, Nossa Senhora quer que
no início deste novo ano, esta intenção seja
considerada. Nós sabemos que por causa dos
ventos de guerra que assolaram o ano que pas-
sou, deixou cerca de 90.000 pessoas mortas por
causa da sua fé em Jesus Cristo e, só na Espa-
nha, foram mais de 90.000 abortos induzidos.
Estes dois fatos são suficientes para levarmos a
sério o que a Mãe nos pede. Mas, também, po-
demos considerar a situação de Cuba, Venezue-
la, México, Síria, as duas Coréias, Iraque ...

O Papa está preocupado com a espiral de
violência que cresce, e tem a mesma preocupa-
ção de Nossa Senhora. Arespostaéaoração!
Se queremos um mundo de paz devemos rezar
mais. Maria vem ao mundo como Rainhada
Paz, portanto, oprogramadoCéu,atravésde
Medjugorje,édepazparaomundo. Nossa
Senhora disse: "Queridos filhos, hoje neste dia

de graça, especialmente, convido-vos a rezar

pela paz. Filhinhos, Eu vim aqui, como a Rai-

nha da Paz, e os tenho convidado para rezar

pela paz. Mas filhinhos, seus corações estão
inquietos." Portanto, devemos ouvir A Rainha
daPaz e lhe obedecer.

“Opecadoosimpededeseabriremto-
talmenteàgraçaeàpazqueDeusdeseja
lhesdar.Paraquepossamviverapaz,filhos
Meus,primeiramenteéprecisoterpazno
coraçãodevocêseseentregaremtotalmente
aDeuseàSuavontade.Nãobusquemapaz
eafelicidadenascoisasdestemundo,pois
tudoissoépassageiro.Voltem-separaàver-
dadeiramisericórdiaepazqueprovêmso-
mentedeDeuse,dessaforma,seuscorações
estarãorepletosdaverdadeiraalegria.So-
menteassim,vocêspoderãoconverter-seem
testemunhasdapaznestemundosempaz.”

Vejamos bem como essa mensagem é im-
portante para todos que acompanham Medju-
gorje. A Mãe está enfatizando a essência das
suas aparições, e a razão pela qual os seus pla-
nos não se realizam: vocênãopoderezarde
formaeficazparaapazcomopecadonoco-
ração,ebuscandoafelicidadenascoisasque
omundolheoferece. Portanto, a mensagem é
um apelo à conversão do coração, e de buscar a
paz ao invés das coisas que o mundo oferece.
A Mãe quer que nos entreguemos totalmente a
Deus e seguir a Sua vontade. Este é o programa
do início do ano. As outras mensagens vêm re-
forçar e explicar a essência da chamada à con-
versão do coração, para sermos instrumentos
de paz.

Também na mensagem dada através de Ma-
rija, Nossa Senhora disse: 

“Queridosfilhos:
Hoje,comgrandealegria,trago-lhesMeu

FilhoJesusparaqueElelhesdêaSuapaz.
Abram o coração, filhinhos, e estejam

alegresparaquepossamrecebê-la.
Océuestácomvocêselutapelapazem

seucoração,nasfamíliasenomundo.Evo-
cês,filhinhos,ajudemcomsuasoraçõespa-

raqueassimseja.
EuosabençoocomoMeuFilhoJesuse

osconvidoanãoperderemaesperança.
Queseuolhareseucoraçãoestejamsem-

predirecionadosparaocéueparaaeterni-
dade.AssimestarãoabertosaDeuseaseus
planos.

Obrigada por terem atendido aoMeu
chamado.” (25-12-16)

Portanto, fica claro, a urgênciadapaz que
Maria nos pede, e a oposição no coração do ho-
mem que não deixa o pecado. Maria nos diz:
“O céu está com vocês e luta pela paz em seus

corações, nas famílias e no mundo; e vocês, fi-

lhinhos, ajudem com suas orações para que as-

sim seja.” Então, para que a paz possa reinar
no mundo, primeiro deve reinar nos corações
dos homens e nas famílias. O Céu luta por essa
paz e através dela deve reinar no mundo intei-
ro. Por isso, é um chamado à conversão do co-
ração, para colocar Jesus em primeiro lugar, e
rezar pela paz no mundo inteiro.

Na mensagem de Mirjana, na Cruz Azul, no
dia 2 de janeiro de 2017, Nossa Senhora  disse:
Queridosfilhos:

MeuFilho foi fontedeamorede luz,
quandonaterra,falouàspessoasdetodas
asnações.

ApóstolosMeus,sigamaSualuz.Issonão
éfácil:devemserpequenos,devemtornar-
semenoresqueosoutrose,comaajudada
fé,encher-secomSeuamor.Nenhumapes-
soasobreaterra,semfé,podevivenciaruma
experiênciamilagrosa.

Euestoucomvocês.Eumemanifestoa
vocêscomessasvindasecomessaspalavras.
DesejotestemunharavocêsoMeuamore
cuidadomaterno.

FilhosMeus,nãopercamtempofazendo
perguntasquenuncarecebemrespostas.Ao
finaldesuacaminhadaterrena,oPaiCeles-
tialirálhesresponder.Saibamsempreque
Deustudosabe,DeusvêeDeusama.

MeuamadíssimoFilhoiluminaavidae
dissipaaescuridão.Oamormaterno,que
Metrazatévocês,édedifícilexpressão,é
misterioso,masverdadeiro.

EuexpressoMeussentimentosavocês:
amor,compreensãoeafetomaternal.Devo-
cês,Meusapóstolos, espero suasrosasde
orações,quedevemserumaobradeamor.
Elassão,paraoMeucoraçãomaterno,a
maisqueridaoração,eEuasofereçoaoMeu
Filho,quenasceuporvocês.Eleosvêees-
cuta.

Nósestamossemprepertodevocês,com
onossoamorquechama,une,converte,en-
corajaepreenche.Porisso,apóstolosMeus,
sempreamemunsaosoutrose,acimadetu-
do,amemaMeuFilho.Esseéoúnicocami-
nhoparaasalvaçãoeparaavidaeterna.Es-
saéaMinhaoraçãopreferidaque,comoo
maisbeloperfumederosas,preencheoMeu
coração.Rezem,rezemsemprepelosseus
pastores,paraqueelespossamterforçaspa-

raseremaluzdoMeufilho.Obrigada.
O essencial desta mensagem é a conversão a

Jesus Cristo. Ele nos pede para seguir a Sua
luz, e para conseguir isso, diz: "devem ser pe-

quenos, devem aprender a ser menores do que

os outros e, com a ajuda da fé, encher-se de

Seu amor." É uma nova chamada para a peque-
nez evangelizadora que tanto  a Virgem men-
ciona em suas mensagens.

O primeiro a dar-nos um exemplo de peque-
nez é o mesmo Menino Jesus, também sua Mãe

e São José. Sem a pequenez evangélica não
existe conversão a Jesus Cristo.

Conclusão: a Mãe nos pede para rezar pela
paz e também pelos pastores. Rezarorosário
comamor, com o coração. Ela nos diz para
acolher Jesus em nossos corações de modo a
sermos efetivamente pazpara os outros. Tam-
bém nos pede para abandonar-nos e confiar-
mos mais em Deus, em Jesus e nEla. Pede ain-
da que não busquemos tantas respostas para a
vida.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

PEREGRINAÇÕES

Diretor Espiritual: PE. GILSON OLIVEIRA 
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

Polônia – Viena – Zagreb
19 DE ABRIL a 04 DE MAIO 2017 (16 dias) 

VAMOS A 
MEDJUGORJE!1

2

Diretor Espiritual: PE. JOÃO STASZ
Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

Roma – Assis – Veneza e Lisboa
16 DE JUNHO a 01 DE JULHO 2017 (16 dias) 

36º Aniversário das 
Aparições em Medjugorje

100º Aniversário das 
Aparições em Fátima

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

n PRISMAZUL VIAGENS E TURISMO - TELEFAX: (11) 5572-2697
prisma.turismo@uol.com.br 

Precisamos e desejamos continuar levando as importantíssimas
MENSAGENS, atualizadas, que Nossa Senhora vem nos 

dando, duas vezes por mês, ao longo de tantos anos. Ela sabe quanto 
precisamos de sua ajuda, neste mundo tão afastado de Deus!

Por isso, Seus “queridos filhos” que ainda não são 
nossos colaboradores, mas  desejam continuar recebendo o nosso 

Boletim pelo CORREIO, por gentileza, entrem em contato 
com este Secretariado. Agradecemos.

CONTINUAÇÃODAPÁGINA1
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Testemunho de Cura em Medjugorje

VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM PORTUGUÊS: WWW.MEDJUGORJE.ORG.BR

A canadense Linda Christy esteve recentemen-
te em Medjugorje e aproveitou para dar  testemu-
nho de sua cura pela Rádio "Mir" Medjugorje.
Durante muito tempo de sua vida, esteve presa a
uma cadeira de rodas e, por dezoito anos, conse-
guia andar somente com o auxílio de muletas.

No mês de junho de 2010, ela foi curada na
Colina das Aparições, por intercessão da Bem-
Aventurada Virgem Maria. A senhora Linda
Christy conta-nos que a sua missão agora é dar
testemunho do Senhor Ressuscitado, da sua pró-
pria cura, do amor e da esperança.

No segundo aniversário de sua recuperação,
ela apresentou à Paróquia de Medjugorje todos
os seus exames, diagnósticos e relatórios médi-
cos que comprovavam  sua cura.

Linda nos disse: "Eu não sabia muito sobre
Medjugorje. Eu vim  aqui por acaso,  em uma ca-
deira de rodas. Sofria muito, com fortes dores. A
viagem não foi fácil, foram quase vinte e quatro

horas. Aqui em Medjugorje, a subi-
da à Colina das Aparições foi mui-
to difícil, e várias pessoas tentaram
me convencer a desistir. De fato, fo-
ram horas, mas sentia que deveria
continuar  até o alto da colina." Lin-
da disse que, foi ali, na Colina das
Aparições, que aconteceu o mila-
gre. Foi capaz de levantar da  ca-
deira de rodas.

"Minha vida era muito difícil.
Meu marido me vestiu durante de-
zoito anos, pois não podia fazer nada sozinha.
Devo à Rainha da Paz minha vida, que hoje é to-
talmente diferente. Como vivi muito tempo uma
dor insuportável, decidi, então, dedicar meu tem-
po às pessoas que sofrem.” E acrescentou: “Vo-
cês são verdadeiramente abençoados por vive-
rem aqui. Toda vez que volto para o Canadá, meu
coração continua aqui em Medjugorje.”

Rainha da Paz,
35 anos de Suas aparições, diárias, para ajudar Seus filhos no caminho da VIDA

ETERNA - vida que não acaba - dando Sua mão abençoada a cada um, enxugando
suas lágrimas nos momentos difíceis de suas vidas.

Depois de tão longo tempo de Seu amor e misericórdia, o que lhe foi respondido?
Nada. O Seu coração chora... Queremos agora enxugar Suas lágrimas e fazê-lA sor-
rir, quando olhar para cada um de nós.

É preciso, com URGÊNCIA, que mudemos o nosso proceder. É preciso não so-
mente ler Suas importantes e maternas MENSAGENS, mas VIVÊ-LAS.

Hoje, quantos de Seus filhos leem essas Mensagens e procuram fazer o que estão
pedindo?

Mãe, perdoe o fato de, após lê-las, muitos dizerem simplesmente isto: BONITA!
E pronto.

Assim o mundo cada vez mais se distancia de Seu Filho, colocando como seu úni-
co objetivo, os bens materiais, não obstante os sofrimentos que estão atingindo todos
os povos.

Perdoe Seus ingratos filhos e dê Sua mão a eles. Toque seu duro e ingrato coração
e eleve o olhar de cada um para DEUS, que é a Verdade, a Vida, a Felicidade e o
Amor.

Transforme Seus filhos, salve-os, Mãe, enquanto há tempo!
Obrigada, obrigada, Rainha da Paz!

Ano Mariano 
no Brasil: 

Papa Francisco
concede

indulgência
plenária aos 

fiéis
APARECIDA, 13 de dezembro/

2016 - Por ocasião do Ano Nacional
Mariano, em comemoração dos 300
anos do encontro da imagem de Nossa
Senhora Aparecida, no rio Paraíba do
Sul, o Papa Francisco autorizou a con-
cessão de indulgência plenária aos fiéis,
conforme indicações apresentadas pela
Penitenciária Apostólica.

Para alcançar a indulgência plenária,
é preciso cumprir as condições habi-
tuais que são: a confissão sacramental, a
comunhão eucarística e a oração na in-
tenção do Santo Padre.

Além disso, o documento enviado
pela Penitenciária Apostólica explica
que poderão obter a indulgência os fiéis
que “verdadeiramente penitentes e im-
pulsionados pela caridade, se em forma
de peregrinação, visitarem a Basílica de
Aparecida ou qualquer Igreja paroquial
do Brasil, dedicada à Nossa Senhora
Aparecida”.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS DO MÊS
Das 14 às 15 horas  -  DIRIGIDA PELO PE. GILSON E BETH

n BancoItaú - Agência: 3117 / Conta: 01906-1  -  

Be lo Ho ri zon te / MG

n CaixaEconômicaFederal-A
gência: 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 quem ajudou 

esta obra da Rainha da Paz.

Precisamos continuar 

editando este Boletim.

nCHEQUECRUZADOENOMINALao SECRETA-

RIADORAINHADAPAZ - Av. Álvares Cabral, 344/ 

Sl 609  – 30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

Começamos a editar este Boletim em
1989. Precisamos continuar a publicá-lo,
mas, como nunca antes, estamos sem con-
dição financeira para fazê-lo. O seu custo
até agora foi de 6.200,00 (gráfica, correio e
embalagem).           

Contamos com sua ajuda. Ela é impor-
tantíssima!

Como filhos queridos da Rainha da Paz,
respondam com seu coração,  a este Seu pe-
dido: AJUDEM-ME!

E Ela, como Mãe, saberá lhe agradecer.

Cardeal Christoph  Schönborn e vidente Marija 

“Queridos filhos, chamo-os a re-
zarem o rosário. Que ele seja um
dever a ser cumprido com alegria.
Assim, entenderão o motivo, por
que estou com vocês há tanto tem-
po. Quero ensiná-los a rezar.”
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