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ANUNCIANDO

MEDJUGORJE

Queridos filhos:

Hoje convido-os a serem pessoas

de oração. Rezem até que a oração

se transforme em alegria para vocês

e em um encontro com o Altíssimo.

Ele irá transformar seu coração, e

vocês vão se tornar pessoas de

amor e de paz. 

Não esqueçam, filhinhos, que

Satanás é forte e deseja desviá-los

da oração. 

Vocês não esqueçam que a oração

é a chave secreta do encontro com

Deus. Por isso, estou com vocês:

para conduzi-los. Não desistam da

oração. 

Obrigada por terem atendido ao

Meu chamado.

MEN SA GENS DE 

NOS SA SE NHO RA 

RAI NHA DA PAZ

Medjugorje, 25 de agosto 2017

Homilia do Frei Damir Pavic no
36º aniversário das aparições de
Nossa Senhora em Medjugorje 

Queridos fiéis!
Existe apenas uma Pessoa que pode renovar a Igre-

ja de Cristo. Ela se chama Espírito Santo!  Foi Ele que
atuou ao longo de toda a história, e Sua ação pode ser
identificada em todas as páginas da Sagrada Escritura.
Foi o Espírito Santo – A Força de Deus – que conduziu
os fracos, os sem poder, os sem estudo, os desconheci-
dos a realizarem grandes e milagrosas obras, e por quê?
Porque  “Assim nenhuma criatura se vangloriará dian-

te de Deus.” (1 cor 1,29). 
A Bem-Aventurada Virgem Maria, da mesma ma-

neira, ao longo de toda Sua história de aparições, esco-
lheu sempre crianças simples, pastorinhos pobres para
que eles levassem Sua mensagem ao povo.

Chegamos, então, a Medjugorje. O que é Medjugor-
je no grande mapa mundial? Nada! Se antes das graças
que aqui acontecem, vocês perguntassem a pessoas da

Coreia ou dos Estados Unidos, elas não poderiam iden-
tificar no mapa-múndi onde era a ex-Iugoslávia. Nem
muito menos saberiam onde é a Bósnia-Herzegovina
ou Medjugorje: um pobre e insignificante povoado. As-
sim também eram desconhecidas: Nazaré, Guadalupe,
La Salette, Lourdes, Fátima, Kibeho em Ruanda. Em
todos esses lugares, encontramos sempre essa mesma
marca de Deus. E aqui, neste pequeno local, Deus quer
fazer grandes coisas através daqueles que desejam es-
cutar e acolher o chamado da Rainha dos Céus à con-
versão.

Por isso, o Espírito Santo é tão necessário para nós.
É necessária também, Aquela que é a esposa do Espíri-
to Santo. O chamado de Medjugorje é um convite de
casamento com o Espírito Santo. O convite a nos abrir-
mos ao sopro do Espírito, que aqui sopra e que se der-
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Queridos filhos:
Hoje quero agradecer-lhes por sua perseverança e convidá-los a se
abrirem à oração profunda. Filhinhos, a oração é o coração da fé e da
esperança na vida eterna. 
Por isso, rezem com o coração, até que seu coração cante com
gratidão a Deus Criador que lhes deu a vida.
Eu estou com vocês, filhinhos, e lhes trago a Minha bênção maternal
de paz. Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje, 25 de junho de 2017

Queridos filhos:
Sejam oração e reflexo do amor de Deus
para aqueles que estão distantes de Deus
e dos mandamentos de Deus. 
Filhinhos, sejam fiéis e decididos à
conversão e trabalhem-na em si mesmos,
a fim de que a santidade da vida seja
verdadeira para vocês. Incentivem-se ao
bem através da oração, para que sua
vida na Terra seja mais agradável. 
Obrigada por terem atendido ao
Meu chamado.

Medjugorje, 25 de julho de 2017

CONTINUA NA PÁGINA 3
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Medjugorje, 2 de setembro de 2017

Queridos filhos:
Quem melhor do que Eu poderia falar

com vocês do amor e da dor de Meu Fi-
lho?

Eu vivi com Ele, Eu sofri com Ele. Vi-
vendo a vida terrena, Eu experimentei a
dor, pois Eu era uma mãe. Meu filho ama-
va os projetos e as obras do Pai Celestial,
o verdadeiro Deus. E, como me dizia, Ele
veio para redimir vocês.

Eu escondi Minha dor por meio do
amor, mas vocês, Meus filhos, vocês têm
inúmeras perguntas: não compreendem
a dor, não compreendem que, por meio
do amor de Deus, devem aceitá-la e su-
portá-la.

Cada ser humano, em maior ou menor

medida, irá experimentá-la, mas, com a
paz na alma e em estado de graça, uma
esperança existe: é Meu Filho, Deus nas-
cido de Deus. Suas palavras são as se-
mentes da vida eterna. Semeadas em
boas almas, produzem numerosos frutos.
Meu filho carregou sobre Si a dor, porque
tomou sobre Si seus pecados. 

Por isso, Meus filhos, apóstolos de
Meu amor, vocês que sofrem, saibam que
suas dores vão se tornar luz e glória!

Meus filhos, enquanto suportarem a
dor, enquanto sofrem, o Céu entra em vo-
cês, e vocês dão, a todos que estão ao
seu redor, um pouco do Céu e muita es-
perança.

Obrigada.

Medjugorje, 2 de agosto de 2017

Queridos filhos:
Por vontade do Pai Celestial, como a

mãe dAquele que os ama, Eu estou aqui
com vocês, para ajudá-los a conhecê-lO e
segui-lO.

Meu Filho deixou as marcas de seus
passos, a fim de que, para vocês, fosse
mais fácil segui-lO.

Não tenham medo, não fiquem insegu-
ros, Eu estou com vocês.

Não percam a coragem, pois é neces-
sária muita oração e sacrifício por aqueles
que não rezam, não amam e não conhe-
cem Meu Filho. Ajudem-nos, vendo-os co-
mo seus irmãos.

Apóstolos do Meu amor, ouçam a Mi-
nha voz em vocês, sintam o Meu amor

maternal. Por isso, rezem. Rezem através
de ações, rezem com entrega, rezem com
amor, com obras e com pensamentos em
nome de Meu Filho. Quanto mais amor
derem, mais vocês receberão.

O amor que procede do Amor ilumina o
mundo. A redenção é o amor, e o amor
não tem fim. Quando Meu Filho retornar
novamente a Terra, procurará amor em
seus corações.

Filhos Meus, muitas são as obras de
amor que Ele fez por vocês. Eu os ensino
a vê-las, compreendê-las e agradecerem
a Ele, amando-O e, reiteradamente, per-
doando ao próximo, pois amar o Meu Fi-
lho significa perdoar. Meu Filho não pode
ser amado se vocês não perdoarem ao
seu próximo, se não tentarem compreen-
der o próximo e se vocês os julgarem.

Filhos Meus, para que lhes serve a ora-
ção, se não amarem e não perdoarem?

Obrigada.

Medjugorje, 2 de julho de 2017

Queridos filhos:
Obrigada por responderem ao Meu

chamado e se reunirem aqui, em torno de
Mim, sua Mãe celestial. 

Eu sei que vocês pensam em Mim com
amor e esperança. E Eu sinto amor por to-
dos vocês, assim como sente também
Meu amado Filho que, em Seu amor mise-
ricordioso, sempre Me envia novamente a
vocês: Ele que foi homem; Ele que foi e é
Deus Uno e Trino; Ele que, por vocês, so-
freu  no corpo e na alma; Ele que se fez
pão para alimentar sua alma e assim sal-
vá-la.

Meus filhos, Eu os ensino como serem
dignos do Seu amor e a dirigirem a Ele
seus pensamentos, para viverem Meu Fi-
lho.

Apóstolos do Meu amor, Eu os envolvo
com Meu manto, pois, como Mãe, desejo
protegê-los.

Peço a vocês para rezarem pelo mundo
inteiro. Meu coração está sofrendo. Os pe-
cados se multiplicam e são muito numero-
sos. Mas, com a ajuda de vocês que são
humildes, modestos, cheios de amor, dis-
cretos e santos, o meu coração triunfará.

Amem Meu Filho acima de tudo, e o
mundo todo por meio dEle. Nunca se es-
queçam de que, cada um de seus irmãos,
carrega dentro de si algo precioso: a alma. 

Por isso, Meus filhos, amem  todos
aqueles que não conhecem Meu Filho, pa-
ra que, por meio da oração e do amor que
provém da oração, eles se tornem melho-
res, e neles vença a bondade; as almas se
salvem e tenham vida eterna.

Apóstolos Meus, filhos Meus, Meu Filho
pediu que amem uns aos outros. Que isso
seja inscrito em seu coração. E, pela ora-
ção, procurem viver esse amor. Obrigada.

Medjugorje, 2 de junho de 2017

Queridos filhos: 
Assim como nos outros lugares onde vim

até vocês, aqui também os convido à ora-
ção. 

Rezem por aqueles que não conhecem o
Meu Filho, por aqueles que não conheceram
o amor de Deus, contra o pecado, pelos con-
sagrados - por aqueles que Meu Filho cha-
mou para terem amor e espírito de força pa-
ra vocês e para a Igreja.

Rezem a Meu Filho. E o amor que expe-
rimentarem pela Sua proximidade, dará for-
ças a vocês para prepará-los para as obras
de caridade, que farão em Seu nome. 

Meus filhos, estejam prontos, pois este
tempo é um momento de conversão. Por is-

so, convido-os novamente à fé e à esperan-
ça. Eu lhes mostro o caminho por onde de-
vem andar. E o caminho são as palavras do
Evangelho. Apóstolos do Meu amor, o mun-
do necessita muito de suas mãos erguidas
para o Céu, para o Meu Filho, para o Pai Ce-
leste! É preciso muita humildade e pureza
de coração. Tenham confiança em Meu Fi-
lho e saibam que vocês sempre podem ser
melhores. Meu coração materno deseja que
vocês, apóstolos de Meu amor, sejam pe-
quenas luzes do mundo e iluminem ali onde
as trevas desejam reinar. Com suas orações
e seu amor, mostrem o verdadeiro caminho
e salvem as almas. Eu estou com vocês.
Obrigada.

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 Dia-
gramação: Claúdia Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

EX PE DIEN TE

Bênção do Santíssimo Sacramento. 
Oração de cura.

ANOTE: 1- Havendo casamento agendado para o dia 25, nossa Missa será cele-

brada no salão da Igreja – Rua Sergipe, nº 175.

2 - Nos meses em que o dia 25 for sábado ou domingo, não acontecerá es-

sa 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. 

Retiro Espiritual
No dia 17 de junho, o Secretariado Nossa

Senhora Rainha da Paz realizou um dia de reti-
ro em preparação à festa comemorativa do 36º
aniversário das aparições de Nossa Senhora em
Medjugorje. Participaram dele mais de 70 pes-
soas.

Neste ano, o tema escolhido foi “Maria:
uma paz de dentro para fora”. Iniciamos o
dia, rezando o terço. Em seguida, padre Gilson
de Oliveira Filho, diretor espiritual do Secreta-
riado, com o mesmo carisma e encanto, com a
alegria e entusiasmo que lhe são tão peculiares,
discorreu sobre o tema proposto. À luz das
mensagens de Nossa Senhora, falou-nos sobre
a importância da conversão. Ensinou-nos que
converter não é apenas deixar de fazer o mal,
mas mudar a direção de nossa vida. “Comece a
fazer por Jesus. Eis a direção a tomar!” “Por
Cristo, com Cristo, em Cristo: como seria nos-
sa vida se tudo fizéssemos nessa direção?”.
Ainda a partir das mensagens, alertou-nos so-
bre o nosso compromisso com a Confissão, a
Eucaristia, a Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento. Disse-nos ainda que Nossa Senhora nos
convida a olhar para a Cruz e que, para alcan-
çarmos a maturidade da fé, precisamos passar
pelo sofrimento e perseverar na oração. Se
atendermos ao convite de Maria, experimenta-
remos também uma paz verdadeira: a paz que
nasce em nosso coração e que é fruto da nossa
intimidade com Ela e com Jesus na oração.

Nesse dia, tivemos também a adoração ao
Santíssimo Sacramento, a adoração da Santa
Cruz e o terço da misericórdia. Esses momen-
tos foram enriquecidos pela voz e violão do Ro-
chinha.

O encontro foi encerrado com a Santa Mis-
sa às 16h30.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

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
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1

Comemoração do 36º Aniversário
das Aparições de 

Nossa Senhora em Medjugorje
O 36º aniversário das aparições de Nossa

Senhora foi comemorado em Belo Horizonte
com a celebração de uma missa solene na Igre-
ja Nossa Senhora da Boa Viagem. Foi presidi-
da pelo padre Gilson de Oliveira Filho, diretor
espiritual do Secretariado Rainha da Paz, que
mais uma vez tocou-nos profundamente  com
sua homilia.

Muitos foram os momentos marcantes des-
sa celebração. Um deles foi a entrada de Nossa
Senhora em um andor, artisticamente ornamen-
tado pelas irmãs Conceição e Lúcia, enquanto
o coral entoava o Magnificat sob a regência de
José Dias e Terezinha.  A emoção tomou conta
de todos nós!  Sentir  a presença de nossa Mãe
nos trazendo Sua bênção e proteção, Seu cari-

nho e Seu conforto, aumentou em nós a alegria
e o desejo de homenageá-lA naquele instante.

A missa contou com a participação de cen-
tenas de devotos que responderam ao convite
de Nossa Senhora.

Após a celebração, houve uma procissão em
torno da Igreja da Boa Viagem e a bênção do
Santíssimo ao final, no interior da catedral.

A festa foi realizada com o auxílio financei-
ro e o serviço voluntário de muitas pessoas. A
cada uma delas, nossa gratidão e reconheci-
mento por sua valiosa colaboração.

Agradecemos, de coração, ao padre Marce-
lo por ter disponibilizado a paróquia e toda sua
equipe para a realização da festa em honra à
Rainha da Paz.

rama a quem quiser, o que quiser e tanto
quanto quiser. No idioma croata, a palavra
noivo/noiva denota aquele que se segura pe-
la mão, e nisso há uma mútua reciprocidade.
Maria, durante toda sua vida, segurou na
mão do Espírito Santo, Seu Noivo. Essa
mão, Ela nunca largou, e assim também Ela
deseja nos ensinar a receber essa mão e nun-
ca a largar, para que nós nos tornemos noi-
vos e noivas do Espírito Santo. Ele precisa
novamente ser descoberto, reconhecido, in-
vocado e amado. O Espírito Santo deve ser o
princípio ativo e dinâmico para toda a Igreja. 

Não será Medjugorje a nova sala da Últi-
ma Ceia? O cerne de Medjugorje é esta igre-
ja e este altar. O ápice do programa espiritual
de Medjugorje sempre é a celebração da san-
ta missa, pois não é exatamente aqui, duran-
te a santa missa, que muitos se curam? To-
memos como exemplo uma mulher dos Es-
tados Unidos que, aqui, em Medjugorje, após
receber a comunhão, levantou-se de sua ca-
deira de rodas e, desde então, regularmente,
juntamente com seu marido, retorna a esta
cidade trazendo peregrinos.

Somente quando compreendermos a be-
leza da santa missa, quando entrarmos na sa-
la da Última Ceia, entenderemos verdadeira-
mente o que é necessário e o que é mais im-
portante na  mensagem de Medjugorje. So-
mente, então, compreenderemos que, em
Medjguorje, não são importantes os viden-
tes, nem as aparições, nem se Nossa Senhora
apareceu um dia, dez dias ou treze mil dias,
mas importante é saber se você se converteu
e se você retornou às palavras da Sagrada Es-
critura, à oração, a Jesus, ao sacramento da
confissão e, especialmente, à santa missa.
Quando entendermos tudo isso, descobrire-
mos o segredo de Medjugorje. A partir disso,
então, desaparece todo tipo de curiosidade
ou expectativa: “Será que a Igreja irá reco-
nhecer? Quando irá reconhecer tudo que
acontece aqui?” Tudo isso passa a não ter
mais importância.

Queridos peregrinos, devemos encarar
Medjugorje com seriedade! Não podemos
explicar de forma diferente o que acontece
aqui, senão por uma interferência do Céu.
Várias pesquisas demonstraram que as crian-
ças, agora adultos, eram saudáveis. Isso foi
comprovado por policiais, médicos, psiquia-
tras, e membros de inúmeras comissões que,
por anos, observaram-nos, beliscaram-nos,
espetaram-nos, gritaram com eles e até os
forçaram a reconhecer que estavam mentin-
do. Mas eles, teimosamente, diziam: “Ma-
tem-nos, se desejarem, mas nós vimos Nossa
Senhora!”. Assim também aconteceu com os
apóstolos, após a descida do Espírito, quan-
do foram conduzidos ao Sinédrio. Gritaram
com eles, ameaçaram-nos para não falarem
em nome de Jesus, e eles responderam: "Não
podemos deixar de falar das coisas que te-
mos visto e ouvido." At 4,20

Queridos peregrinos, a que os incentiva

Medjugorje, ao retornarem as suas casas?  Se
desejarem cantar o Magnificat, antes de tu-
do, precisam dar o seu Fiat.  Fiat, o sim.
“Sim, Senhor, que seja conforme a tua von-
tade.” Isso não é nem um pouco fácil. Por is-
so, Nossa Senhora  derrama grandes graças
aqui, para que possamos cantar felizes a mú-
sica Magnificat. E, então, quando retornar-
mos deste lugar de graça para a nossa casa,
poderemos dar o próprio Fiat e viver o coti-
diano de nosso mundo, que está cheio de cru-
zes, perseguições, pauladas e dores. Maria,
como Mãe, deseja nos ensinar que esse é o
caminho dos verdadeiros seguidores de Seu
Filho. Ou, como disse um escritor: “Está na
natureza do cristão ser perseguido!”

Portanto, não alimentemos o Diabo com
os nossos medos. Não alimentemos com os
nossos próprios medos aquele ser hediondo
que foi rejeitado por Deus. Sobre isso, Jesus
nos fala no Evangelho de hoje: “Não tenhais
medo!” Mt 10,29. Ele diz para termos medo
do que pode condenar nosso corpo e nossa
alma ao inferno. Jesus nos chama e alerta,
verdadeiramente, a temermos apenas a Deus.
Ter medo unicamente de ofendermos a Deus
e ao Seu amor.

Por fim, vou mencionar um maravilhoso
livro de Mirjana Soldo-Dragicevic que leva
o título de “Meu Coração Triunfará”. Essas
são as palavras que Nossa Senhora repetiu
inúmeras vezes. As palavras de Nossa Se-
nhora nos consolam! Elas são para nós luz e
refúgio, para que não tenhamos medo de na-
da, pois a vitória é nossa, pelo Sangue de
Cristo! Por ele fomos salvos e remidos!  To-
dos aqueles que estão do lado de Deus fazem
parte da equipe vitoriosa.

Por isso, não permitamos que o Diabo,
pelo pecado, nos tire do abraço de Deus. Vi-
vamos a Fé apropriando-nos da arma espiri-
tual que Nossa Senhora nos dá aqui: terço,
confissão, santa missa, jejum, Sagrada Escri-
tura. Nós não precisamos de mais do que is-
so para vivermos retamente uma vida cristã.

Vou concluir esta homilia com as pala-
vras da Beata Elena Guerra que nos diz:
“Abandonem-se a Deus, entreguem-se ao
Espírito Santo, sede santos. Todo o resto é
loucura.”

Amém!
Adaptação

Encontro Espiritual Nossa Senhora Rainha da Paz             
Data: 18 de novembro de 2017

Horário: De 8h as 17h 

Pregadores: 

. Pe. Gilson de Oliveira Filho

. Miroslav Deur  - São Paulo (SP)

Local: Salão Paroquial da Igreja 

Nossa Senhora da Boa Viagem

Rua Sergipe, 175 – Funcionários – BH

Venha participar conosco desse importante momento para nossa vida espiritual.

Informações: Secretariado Rainha da Paz – (31) 3273-8654

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

PEREGRINAÇÃO

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

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

23 de ABRIL a 07 de MAIO 2018
(16 dias)

MEDJUGORJE, ROMA, ASSIS,
CÁSSIA, SAN GIOVANI ROTONDO

(Pe. Pio), MONTE GARGANO
(Aparição de São Miguel Arcanjo)

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 

GRATUITO
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Desde 1989, temos nos empenha-
do em publicar este Boletim. Para
dar continuidade a este trabalho con-
tamos com a generosidade e doação
de vocês.

O custo para sua publicação tem
aumentado muito, principalmente
com gráfica, correio e embalagem. 

Para a edição deste Boletim, é
fundamental e necessária a ajuda de
cada devoto.

Nossa Senhora nos pede: “Sejam
minhas mãos estendidas. Ajudem-
me.”

Sua contribuição pode ser feita
diretamente no SECRETARIADO
RAINHA DA PAZ  ou através de de-
pósito ou transferência bancário/a.

Desde já, agradecemos  sua cola-
boração. Seu nome será incluído em
nossas orações.

Nossa gratidão e nossas orações a
você, fiel devoto, que muito contri-
bui para a continuação da obra da
Rainha da Paz.

A paz é um dom de Deus, mas como e on-
de encontrá-la? As opiniões divergem, e pou-
cos apresentam caminhos verdadeiros para a
paz. Deus, na Sua infinita misericórdia, esten-
de Suas mãos para nos ajudar a sair dos con-
flitos que assolam a humanidade. Ele nos en-
via Nossa Senhora para indicar o caminho pa-
ra a Paz e para nossa salvação. Nossa Mãe Ce-
leste repete a que veio: ”Sou  a Mãe e estou
com vocês para ajudá-los a encontrar, por Ele,
a paz.

Em MEDJUGORJE, experimentamos co-
mo o Amor da Mãe congrega os filhos e cura
as feridas dos corações. Lá vivi essa experiên-
cia e vi como Deus reúne Seus filhos para ex-
perimentarem o “paraíso na Terra”. No mo-
mento da adoração ao Santíssimo Sacramento,
cerca de 7.000 pessoas de diversas línguas e
nações, juntas, rezavam e adoravam, no mais

absoluto silêncio, sentindo a paz e o amor de
Deus através de Jesus Eucarístico. No progra-
ma de orações, estava incluído o rosário que
era (e ainda é!) rezado a uma só voz, no mes-
mo compasso, por pessoas de várias línguas,
como se o Espírito Santo fizesse um novo
Pentecostes, unindo as diferentes  línguas num
mesmo louvor a Deus. Através das confissões,
inúmeras pessoas são restauradas, e seus cora-
ções são libertados dos males do passado. En-
fim, MEDJUGORJE é uma fonte a jorrar a
mais pura água do coração de Jesus para rea-
nimar a humanidade sedenta de Vida.

Como padre e devoto de Nossa Senhora,
posso dizer que tudo que experimentei em
MEDJUGORJE e continuo a viver através das
mensagens e manifestações de nossa Mãe, a
Rainha da Paz, fizeram de mim um homem
novo, como disse São Luiz Maria de Mont-

fort: “Maria é o caminho mais seguro, o mais
curto e o mais perfeito para ir a Jesus.”  Com
Maria, torna-se mais leve e suave o caminho
até Ele. Ela nos ajuda a encontrar, amar e ser-
vir Jesus, e a receber Sua Vida em nós.

Pe. Renato Menezes Cruz

O Festival da Juventude começou no dia
1º de agosto de 2017 com o tema "Para que
seu amor cresça sempre mais" (Fl 1,9) e
foi concluído com a santa missa em ação de
graças no 6 de agosto. O Festival reuniu de-
zenas de milhares de jovens de 61 países.

Na programação havia, todos os dias,
oração da manhã, catequese, testemunhos,
música e lições da vida cristã.

Os videntes de Medjugorje, Ivan Dra-
gićević e Marija Pavlović-Lunnetti, rezaram
o Magnificat de Nossa Senhora todas as noi-

tes após a santa missa. A procissão com a
imagem de Nossa Senhora foi realizada na
quinta-feira, dia 3 de agosto.

Sacerdotes de muitos países estiveram
disponíveis para confissões durante todo o
período do Festival. Tudo isso foi acompa-
nhado por música e canto do Coro e Or-
questra Internacional com a presença de jo-
vens de 33 países. O Festival foi simulta-
neamente traduzido em 18 idiomas e trans-
mitido ao vivo  por muitas estações de rádio
e sites.

Nossa Senhora 
e os sacerdotes   

A respeito dos sacerdotes, Nossa Senho-
ra, em Suas mensagens, disse:

- “Convido-vos a rezar o rosário. Convi-
dai a esta oração! Com o rosário vencereis
todas as dificuldades que Satanás quer infli-
gir à Igreja Católica. Sacerdotes, rezai o ro-
sário! Arranjai o tempo necessário para o ro-
sário!” (resposta da Virgem a Marija, que

lhe perguntava o que queria dos sacerdotes,

em 25 de junho de 1985).
- “Quando estais na missa não julgueis o

padre, não olheis para os outros. Não tireis
fotografias. Rezai!”

- “A bênção de um sacerdote é maior que
a Minha. Se os padres soubessem o que dão
quando abençoam, abençoariam dia e noi-
te.”

- “Eles são os Meus filhos prediletos”.
“Os sacerdotes não precisam das vossas crí-
ticas, mas das vossas orações e do vosso
amor. Peço-vos que ajudeis os vossos sacer-
dotes”.

- “Vivei as Minhas mensagens”. “Fazei o
que a Igreja vos pede.”

A Virgem recomendou aos pais (e àque-

les que têm o encargo de almas) que não
exijam dos seus filhos (ou dos outros) algo
de que eles próprios não deem o exemplo. O
que me faz lembrar um belo exemplo citado
pelo padre Svetozar numa  homilia:

Um dia, na Índia, uma mulher levou a fi-
lha de 7 anos ao Mahatma Gandhi. Conhe-
cendo a pureza do seu coração e  o seu imen-
so impacto sobre as pessoas, esperava dele
uma palavra para convencer a filha a deixar
de usar açúcar, porque sofria de diabetes.
Gandhi ouviu a mãe, mas quando falou com
a criança mostrou-se afetuoso, mas não
mencionou a necessidade de evitar o açúcar.
A mãe ficou surpreendida e um pouco agas-
tada. Gandhi saudou-a e disse-lhe: “Voltem
daqui a uma semana.” Mãe e filha voltaram
uma semana mais tarde e a mãe repetiu o pe-
dido. Então, Gandhi pediu à pequenina que
evitasse o açúcar. A mãe perguntou-lhe por
que não o fizera no primeiro encontro. Ele
respondeu: “Se eu próprio sentia prazer
em comer o açúcar, como podia pedir à
criança que abstivesse dele? Precisava eu
mesmo renunciar primeiro.”

Ir. Emmanuel

MEDJUGORJE: 
Uma Experiência de Paz,

Amor e Conversão!

Notícia sobre o 28º Festival 
da Juventude em Medjugorje
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