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ANUNCIANDO

MEDJUGORJE

Nos primeiros anos da  aparição de Nossa Senhora em
Medjugorje, realizou-se em Pescara, Itália, um encontro com
os jovens, os videntes e  Pe. Slavko .

Pe. Slavko pediu a eles que vivessem com fervor todas as
mensagens de Nossa Senhora, pois somente assim poderiam
conhecer o amor do Senhor. Leu para eles uma em que Ela
nos fala  da oração em família. 

“Queridos filhos, peço para que comecem a mudar sua
vida na família. Que a família seja como uma flor que que-
remos oferecer a Jesus. Que cada família seja perseverante
na oração e que um dia se recolham os frutos desse trabalho.
Somente assim os doarei como pétalas de rosa a Jesus na
realização do plano de Deus.”

Pe. Slavko ainda contou aos jovens que, numa das men-
sagens daquele ano de 1986,  Nossa Senhora disse: “Come-
cem a rezar e a melhorar na oração.” Falou também: “Pres-
tem atenção ao que acontece nas famílias”. E depois pediu:
“Todas as famílias fiquem em harmonia, na paz, no amor, na

reconciliação e na oração.” Em seguida, Pe. Slavko refletiu
com os jovens: alguém pode pensar que Nossa Senhora não
sabe como está a situação na sua família. Alguns pais podem
dizer que Nossa Senhora não teria dito isso se conhecesse
como os filhos ficam atentos à televisão e não querem saber
de outra coisa. Mas Nossa Senhora está a par de todas as si-
tuações e sabe que se pode conseguir a harmonia nas famí-
lias através da oração. Esta atividade a oração, é uma ativi-
dade externa e interna. Ele disse que já havia explicado vá-
rias vezes o que isso significava. E se limitou a interrogá-los
sobre atividade exterior. Perguntou aos jovens e adultos:
“Quem costuma à noite  dizer à família: vamos rezar ago-
ra?” Alguém de vocês diz: “Este texto do Evangelho é pró-
prio para nós?” “Quem costuma dizer: agora chega de tele-
visão e telefone. Vamos rezar?” E ele continuou: “Alguém
deve fazer isso. Aqui estão mais de 400 jovens. Os pais mui-
tas vezes dizem: “os nossos jovens não querem rezar, o que
podemos fazer?” Estão aqui 500 familiares! Se alguém entre

vocês disser: “Agora vamos rezar”, todos os familiares iriam
rezar. Se Nossa Senhora disse: “Eu desejo que vejam os fru-
tos.” O que posso dizer? Somente repetir o que Nossa Se-
nhora disse: “Eu desejo que se vejam os frutos.” Esses fru-
tos não são para Ela, mas para vocês. Se neste momento al-
guém está preparado para a reconciliação, para respeitar os
outros, então já tem os frutos. Se nos amamos e nos respei-
tamos, nós teremos o bem de Nossa Senhora, e ela nos dará
a Jesus como pétala de flores perfumadas.

Continuam atuais as palavras dos videntes, do Pe. Slavko
e as mensagens de Nossa Senhora. Hoje é urgente que cada
família seja ativa na oração. Rezar juntos fortalece a família,
traz a ela paz e reconciliação, além da ajuda, da misericórdia
e do perdão de Deus. Uma família que reza unida enfrenta,
sem desespero, os problemas que tem, pois nela Deus é uma
presença constante a  irradiar bênçãos, amor e harmonia.

(Adaptação do texto do Pe. Slavko Barbaric  

2 de maio de 1986)
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Queridos filhos:
Neste tempo de graça, convido todos a se abrirem e viverem os mandamentos
que Deus lhes deu, para que eles os conduzam, pelos sacramentos, no caminho
da conversão. 
O mundo e as tentações deste mundo estão provando vocês. Filhinhos, vejam as
criaturas de Deus que, na beleza e humildade, Ele lhes deu. 
Filhinhos, amem a Deus acima de todas as coisas, e Ele os conduzirá no cami-
nho da salvação. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2018

Queridos filhos:
Hoje lhes trago meu Filho Jesus, para que Ele lhes dê a sua paz e bênção.
Filhinhos, convido todos vocês a viverem e testemunharem as graças e os dons
que receberam. Não tenham medo! Rezem para que o Espírito Santo lhes dê a
força para serem alegres testemunhas e pessoas de paz e esperança. 
Obrigada por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje, 25 de dezembro de 2017

Queridos filhos:
Que este tempo seja para vocês tempo de oração, para que o Espírito Santo,
através da oração, desça sobre vocês e lhes conceda a conversão. Abram o
seu coração e leiam a Sagrada Escritura, a fim de que pelo testemunho, vocês
também possam estar próximos a Deus. 
Filhinhos, busquem, acima de tudo, Deus e as coisas de Deus e deixem para a
Terra as coisas da Terra, pois Satanás deseja levá-los à poeira e ao pecado.
Vocês são convidados à  santidade e criados para o Céu. Por isso, busquem o
Céu e as coisas do Céu. 
Obrigada por terem atendido ao meu chamado.

Da Cruz à Ressurreição: que Nossa Senhora nos leve a viver este tempo de graça
e que a Luz do Cristo nos conduza a uma VIDA NOVA.

Medjugorje, 25 de janeiro de 2018

SUPLICO-LHES: ESCUTEM 

AS MINHAS MENSAGENS E 

VIVAM-NAS!

CADA FAMÍLIA SEJA ATIVA NA ORAÇÃO
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Medjugorje,  2 de fevereiro de 2018

Queridos filhos:
Vocês que são amados pelo meu Fi-

lho, vocês que eu amo com um incomen-
surável amor maternal, não permitam que
o egoísmo e  o amor próprio reinem no
mundo. Não permitam que o amor e a
bondade fiquem ocultos. Vocês que são
amados, que conheceram o amor de meu
Filho, lembrem-se de que ser amado sig-
nifica amar.

Filhos meus, tenham fé. Quando vocês
têm fé são felizes e difundem a paz. Sua
alma palpita de alegria. Nessa  alma está
presente o meu Filho. Quando vocês se
doam pela fé, quando vocês se entregam
por amor, quando fazem o bem ao próxi-
mo, meu Filho se compraz em sua alma.

Apóstolos do meu amor, eu me dirijo a
vocês como mãe. Eu os reúno em torno

de mim e desejo conduzí-los pelo cami-
nho do amor e da fé, o caminho que con-
duz à luz do mundo. Estou aqui por cau-
sa do amor, por causa da fé, porque,  com
a bênção maternal, desejo dar a vocês
esperança e força em sua caminhada,
pois o caminho que conduz ao meu Filho
não é fácil. É cheio de renúncias, doação,
sacrifício, perdão e muito, muito amor,
mas esse caminho conduz à paz e à feli-
cidade.

Meus filhos, não acreditem em vozes
mentirosas que lhes falam sobre coisas
falsas, brilhos falsos. Filhos meus, retor-
nem à Sagrada Escritura. Olho para vo-
cês com um imensurável amor e, pela
graça de Deus, manifesto-me a vocês. Fi-
lhos meus, sigam comigo. Que a sua al-
ma exulte de alegria. Obrigada.

Queridos filhos: 
Quando o amor está começando a de-

saparecer na Terra, quando o caminho da
salvação não está sendo encontrado, Eu,
a Mãe, venho para ajudá-los a conhecer
a verdadeira fé, viva e profunda, para aju-
dá-los a amar verdadeiramente. Como
mãe, anseio pelo seu amor mútuo, por
sua bondade e pureza. Meu desejo é que
sejam justos e que se amem. Meus filhos,
alegrem-se em sua alma, sejam puros,
sejam como crianças! Meu Filho costu-
mava dizer que ama estar entre os cora-
ções puros, pois os corações puros são
sempre jovens e alegres. Meu filho sem-
pre disse para se perdoarem e se ama-
rem mutuamente. Eu sei que isso nem
sempre é fácil. O sofrimento faz vocês
crescerem espiritualmente. Para que vo-

cês cresçam espiritualmente ainda mais,
devem perdoar e amar sincera e verda-
deiramente. Muitos de meus filhos na Ter-
ra não conhecem o meu Filho, não o
amam. Mas vocês que amam meu Filho,
que o levam em seu coração, rezem, re-
zem. E rezando, sentirão o meu Filho ao
seu lado. Que sua alma respire em Seu
espírito! Eu estou entre vocês e falo de
pequenas e grandes coisas. Não me can-
sarei de falar a vocês sobre o meu Filho,
o amor verdadeiro. Por isso, meus filhos,
abram a mim o seu coração. Permitam-
me conduzi-los como mãe. Sejam após-
tolos do amor de meu Filho e do meu
amor. Como mãe, eu peço que não se es-
queçam daqueles que meu Filho chamou
para conduzir vocês. Levem-nos em seu
coração e rezem por eles. Obrigada.

Medjugorje,  2 de março de 2018

Queridos filhos:
Grandes são as obras que o Pai Celes-

tial fez em mim, como Ele faz  em todos
aqueles que O amam com ternura e que
O servem fiel e devotamente.

Meus filhos, o Pai Celestial os ama, e
é por Seu amor que eu estou aqui com vo-
cês. Ele lhes fala. Porque não desejam ver
os sinais?  Ao lado d’Ele, tudo é mais fácil.
A dor vivida com Ele é mais suave porque
existe a fé, e a fé ajuda na dor. A dor sem
fé leva ao desespero. A dor vivida e ofere-
cida a Deus engrandece. Pois não foi o
meu Filho que redimiu o mundo por meio
de Seu doloroso sacrifício?

Como Sua mãe, eu estava com Ele na
dor e no sofrimento, como estou com to-
dos vocês. Meus filhos, estou com vocês

na vida, na dor, no sofrimento, na alegria e
no amor. Portanto, tenham esperança. É a
esperança que faz vocês compreenderem
que  há vida.

Meus filhos, estou falando com vocês,
e  minha voz fala com sua alma, e meu
coração fala com seu coração. Oh, após-
tolos do meu amor, quanto meu coração
materno os ama! Quantas coisas desejo
ensinar a vocês! Quanto meu coração ma-
terno deseja que sejam plenos!  Mas so-
mente poderão ser plenos, quando em vo-
cês estiverem unidos alma, corpo e amor.

Peço-lhes, como meus filhos: rezem
muito pela Igreja e por seus servos - seus
pastores. Que a Igreja seja assim como
meu Filho deseja: pura como água de
nascente e repleta de amor. Obrigada.

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 
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EX PE DIEN TE

Medjugorje, 
2 de dezembro de 2017

Queridos filhos:
Dirijo-me a vocês como sua mãe,

mãe dos justos, mãe daqueles que
amam e suportam, mãe dos santos. Fi-
lhos meus, vocês também podem ser
santos. Isso depende de vocês. Santos
são aqueles que amam sem limite o
Pai Celestial, aqueles que O amam aci-
ma de tudo. Por isso, filhos meus, pro-
curem ser sempre melhores. Se procu-
rarem ser melhores, poderão ser san-
tos, sem pensar que o são. Se vocês
pensam que são bons, não estão sen-
do humildes, e o orgulho os afasta da
santidade.

Neste mundo sem paz, cheio de
ameaças, suas mãos, apóstolos do
meu amor, devem estar estendidas em
oração e em misericórdia. A mim, filhos
meus, ofereçam um rosário: rosas de
que tanto gosto. Minha rosa são suas
orações rezadas com o coração e não
apenas com os lábios. Minhas rosas
são suas ações de oração, fé e amor.
Enquanto meu Filho era pequeno, Ele
me falava que muitos seriam os meus
filhos e que muitas rosas trariam para
mim. Eu não O compreendia. Agora sei
que vocês são esses filhos meus que
me trazem rosas quando, acima de tu-
do, amam meu Filho, quando rezam
com o coração, quando ajudam os
mais necessitados. Essas são as mi-
nhas rosas!

Essa é a fé que faz com que tudo na
vida se faça com amor, que não conhe-
ce a soberba e que está sempre pron-
ta a perdoar, nunca a condenar, procu-
rando sempre compreender o seu ir-
mão.

Por isso, apóstolos do meu amor, re-
zem por aqueles que não sabem amar,
por aqueles que não amam vocês, por
aqueles que fazem mal a vocês, por
aqueles que não conheceram o AMOR
de meu Filho. Filhos meus, isso é o que
peço a vocês. E lembrem-se: rezar sig-
nifica amar e perdoar. Obrigada.

Medjugorje,  2 de janeiro de 2018

Porque a oração é a comunicação entre
Deus e o homem! A oração é o templo onde
a paz se instala. Sem oração não há uma ver-
dadeira paz. A oração é realmente uma co-
municação com o divino, uma graça, uma
dádiva de Deus para os homens, é um dom
que está encravado na natureza humana. Pe-
la oração o homem pode mostrar a sua gran-
de vontade: “Desejo me unir ao Pai.” A ora-
ção é que nos une e nos coloca diante de
Deus.

Um homem que reza observa a face do
Senhor. Ele se tornou tão próximo que ele
pode dizer, como Jesus Cristo: “Quem me
vê, vê Aquele que me enviou.” (Jo 12,45)
Dessa maneira o homem é purificado. Ele se
apaixona pela face do Senhor que ele deseja
e pode visualizar no interior de si mesmo. A
oração ilumina a face do Senhor que é a
mais linda de todas as faces. E  sentimos
saudade, nós o desejamos ardentemente, e o
nosso amor é forte.

A oração é a abertura do coração, essa
porta interior que todo homem possui e que
se abre sobre o tesouro que procura. Ali onde
está o teu tesouro, encontra-se o teu coração.

A oração é uma atividade da nossa parte,
mas também uma atividade divina em nós e
conosco.

Toda oração dá frutos quando ela é mise-
ricordiosa. Ela transforma o ser, influencia o
homem. Ela o transfigura, santifica, conver-
te, ilumina. Em toda oração que é encontro
com Deus, o homem se encontra saciado,
abençoado, apaziguado, tranquilo e chega à
conclusão, como o apóstolo no Tabor: “Se-
nhor , é tão bom estar aqui.”

A oração é uma dádiva de Deus para o ho-
mem. A oração se torna uma necessidade pa-
ra quem aspira alcançar graças divinas. Na
oração nosso amor e nosso conhecimento
crescem como um presente, uma ação de gra-
ças, uma honra que oferecemos ao Senhor. 

Pe. Jozo

Por que a
oração é tão
importante?

O que é a
oração?
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ORAÇÃO POR
UM DOENTE

Ditada por nossa Senhora em Medju-
gorje, a Jelena Vasilj, dizendo-lhe  na-
quela ocasião:

“Queridos filhos, a oração mais bela

que poderão recitar por um doente é

precisamente esta”.

Jelena disse também que Nossa Se-

nhora lhe declarou ter sido o próprio

Jesus a aconselhá-la. Jesus quer que,

durante a recitação desta prece, tanto o

doente como quem reza por ele, aban-

donem-se totalmente nas mãos de Deus.

“Ó meu Deus, este doente, aqui dian-
te de vós, veio pedir-vos aquilo que de-
seja e considera ser, para si, a coisa mais
importante.

Vós, ó Deus, introduzi em seu cora-
ção estas palavras: “O importante é ser-
mos saudáveis na alma.”

Senhor, nele seja feita a vossa vonta-
de em tudo. Se vós quiserdes que ele se
cure, que a saúde lhe seja dada.

Mas, se a vossa vontade for diversa,
que continue a levar sua cruz.

Peço-vos, ó Senhor, também por nós
que rezamos por ele. Purificai nossos
corações para nos tornardes dignos de
exercer, através de nós, a vossa santa mi-
sericórdia. Protegei-o, aliviai as suas pe-
nas e que se faça nele a vossa santa von-
tade.

Que por ele seja revelado o vosso
santo nome. Ajudai-o a levar com cora-
gem sua cruz.”

(Depois da oração, rezar por três ve-

zes o Glória ao Pai.)

Ajude-nos a continuar
divulgando as 

MENSAGENS DE 
NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ.

Seja um colaborador 
do Secretariado 
Rainha da Paz!

Sua contribuição pode ser feita
diretamente no SECRETARIADO
RAINHA DA PAZ, através de che-
que nominal, depósito ou transferên-
cia bancária.

Como filho querido da Rainha da
Paz, responda com o coração a este
pedido, e Ela, como Mãe, saberá lhe
agradecer. 

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 quem ajudou 

esta obra da Rainha da Paz.

n CHEQUES CRUZADOS E NOMINAIS 

ao SECRETARIADO RAINHA DA PAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

Nossa Senhora em Medjugorje,
nos convida a rezar o terço. Por

que é importante rezá-lo?
Nossa Senhora apareceu em Lourdes, Fá-

tima e também em outros lugares  com o ter-
ço nas mãos. Assim também aparece em
Medjugorje e nos convida à oração do terço.
Eu gosto muito do terço. Sinto-me muito bem
com o terço nas mãos. Muitas vezes penso
que nada é tão bonito como ensinar a pessoa
a rezá-lo, segurá-lo nas mãos, levá-lo sempre
consigo. Eu, de fato, vejo no terço uma arma:
a arma de Davi, aquelas cinco pedras. Falo
muito sobre essas pedras. Agora você é um
pequeno profeta, o pequeno Davi de Nossa
Senhora, você não tem medo, você se apre-
senta em nome de Jesus, em nome de Javé, e
Ele envia você.

Nossa Senhora mais tarde disse que, com
a força da oração,é possível parar as guerras,
mudar o coração humano. Essa é a minha
convicção e minha experiência. Eu recebi es-
se dom do terço  também na prisão. ( Pe. Jo-
zo foi preso e maltratado nas prisões comu-
nistas  apenas porque apoiava os videntes.) O
terço é um grande milagre e também um gran-
de sinal no coração do cristão que entra nos
mistérios da vida de Jesus.

Nos sacramentos e nas orações, conhece-
mos Jesus e com alegria o seguimos. Por isso,
nunca pensei sobre o rosário como sendo uma
repetição das mesmas palavras, cinquenta,
cem ou mil vezes. Em cada “Ave-Maria”, de-
vemos ver uma nova graça, um novo dom,
uma nova bênção. Do mesmo modo como as
virgens prudentes sabiam como conservar
suas lâmpadas, eu, em cada nova “Ave-Ma-
ria”, vejo uma nova gota de óleo. Eu tenho a
certeza de que esse óleo tem ligação com es-
sa lâmpada e, desse modo, ela pode dar clari-
dade à humanidade, dar ao homem luz, prote-
ção, bênção, paz. Eu vejo a força do homem
no rosário. Vejo que só aquele que acredita

pode segurar o terço nas mãos e rezar. A pes-
soa que está nervosa enquanto está rezando
ou  a pessoa que tem dificuldade de rezar, sig-
nifica que ainda se encontra nas trevas. 

Ao contrário, aquela que reza em paz sem-
pre sabe por que acredita e em quem acredita.
Ela sempre pode dizer: “O meu Deus está vi-
vo. Ele é amor. Ele é a minha paz. Ele é a mi-
nha força.”

A oração muda a pessoa que reza e todos à
sua volta. Essa pessoa se torna um sinal cen-
tral. O caminho pela oração é o caminho mais
curto para Deus, de uma santa vida com Deus.
É uma união mística com Deus. Com a ora-
ção podemos tudo, porque atrás dessa oração
se encontra Jesus que diz:

“Até agora vocês não pediram nada em
meu nome; vocês ainda não sabem pedir ao
Pai em meu nome. O que vocês pedirem em
meu nome assim o farei...”

A oração não é só algum pedido a Deus e,
sim, colocar em primeiro lugar a relação com
Deus para agradecer, para mostrar o seu amor
por seu Deus e sua gratidão pelos dons e gra-
ças. A oração é um grande dom que Deus nos
dá, e ela precisa ser nosso abraço com Deus,
nossa relação com Deus, nossa mudança, nos-
sa completa identificação com Deus. “Eu não
vivo, é Cristo que vive em mim. Pai seja feita
vossa vontade”.

Sim, eu posso abraçar a minha cruz sem
medo e enfrentar toda tentação, porque o meu
Deus me protege.

A oração inspirada pelo Espírito Santo, não
pode ser repetição e, por isso, em cada uma
das nossas “Ave-Marias”, devemos ver uma
nova graça, um novo dom, um novo sinal. No
rosário, Jesus está no centro dessa oração e,
em seguida, a Virgem Maria, sua Mãe.

Pe. Jozo

Encontro de Peregrinos do Secretariado Rainha da Paz
Os peregrinos do Secretariado Rainha da Paz

e amigos de Medjugorje reuniram-se  na casa de
retiro Tabor, em Atibaia, no período de 16 a 18 de
março para, através da oração, experimentar o
amor e a misericórdia de Deus e agradecer a pro-
teção especial de Nossa Senhora. Nesses dias, vi-
venciou-se uma atmosfera semelhante à de Med-
jugorje com missas diárias, confissão, orações,
procissão, veneração à Santa Cruz e Adoração
Eucarística. Todos esses momentos foram embe-
lezados por lindas canções entoadas em  Medju-
gorje. O clima era de fé, alegria e descontração.   

O encontro contou com a participação de qua-
tro sacerdotes: Gilson de Oliveira Filho, Paulo
Sérgio Correia, João Stasz e Reinaldo Alves. Eles
fizeram preciosas reflexões e deram testemunho
sobre o tema: "Pois Deus não nos deu um espí-

rito de medo, mas um espírito de força, de amor
e de sobriedade. (II Timóteo 1, 7)". Os partici-
pantes tiveram também  a oportunidade de medi-
tarem sobre as mensagens da Rainha da Paz em
pequenos grupos  e  apresentarem suas conclu-
sões.

Ao final desses dias de oração, percebia-se
nos peregrinos uma significativa transformação:
todos estavam visivelmente mais alegres, com
um brilho especial no olhar, pois eles estiveram
imersos na graça de Deus e haviam experimenta-
do o amor misericordioso do Pai que restaura o
nosso coração, devolve-nos a saúde espiritual e
fortalece a nossa fé.

Agradecemos a todos os participantes e reza-
mos para que, pela graça e vontade de Deus Pai,
possamos novamente nos reencontrar.

Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je
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CARO LEITOR AGORA VOCÊ PODERÁ LER
ESSE BOLETIM EM NOSSO SITE: 

www.secretaridorainhadapazbh.com.br / 
Facebook: @Secretariado.Rainha.da.Paz.BH

SE DESEJAR RECEBÊ-LO POR E-MAIL, É SÓ ENTRAR
EM CONTATO CONOSCO POR MEIO DO SEGUINTE

ENDEREÇO: rainhadapazbh@hotmail.com

VEJA O SITE OFICIAL DE MEDJUGORJE EM 
PORTUGUÊS: www.medjugorje.org.br 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:
n SECRETARIADO RAINHA DA PAZ: (31) 3273-8654 - rainhadapazbh@hotmail.com   n PRISMAZUL: (11) 5572-2697 - prisma.turismo@uol.com.br 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS DO MÊS, 
EXCETO NA TERCEIRA TERÇA- FEIRA, 

Das 14 às 15 horas  -  CONDUZIDA POR Pe. GILSON E BETH

ROSÁRIO NA PRAÇA DO PAPA 
COM Pe. GILSON           

TODO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS, ÀS 15h
VENHAM PARTICIPAR CONOSCO!

Notícias sobre o retiro

versão. Disse-nos que a verdadeira devoção
mariana leva-nos a Jesus. Afirmou que todos
nós necessitamos de Medjugorje, pois é uma
cidade cristocêntrica. Finalizou, dizendo:
“Depois que saí de Mejugorje, nunca mais
discuti com ninguém”. O encontro também
foi animado pela voz e o violão do Tom de
Minas que muito nos ajudou a rezar com be-
las músicas de louvor a Maria.

Esse maravilhoso momento de oração e
partilha foi encerrado às 16:30 com a santa
missa, presidida por Pe. Gilson de Oliveira
Filho.

O Secretariado Rainha Paz agradece a pre-
ciosa colaboração dos inúmeros voluntários
que, com empenho e dedicação, tornaram
possível esse encontro.

No dia 18 de novembro de 2017, o Secre-
tariado Rainha da Paz realizou um retiro no
salão paroquial da igreja Nossa Senhora da
Boa Viagem. Mais de 160 pessoas se junta-
ram aos padres Gilson de Oliveira Filho (BH),
Paulo Sérgio Correia (SP), Reinaldo Alves
(Sarzedo-MG). Além deles, também esteve
entre nós Miroslav Deur (Miro) que trouxe de
São Paulo um maravilhoso grupo de devotos
da Rainha da Paz.

O tema escolhido para esse encontro foi “
Com Maria no Advento do Senhor”. Inspira-
dos nele, rezamos o terço, refletimos sobre as
mensagens que Nossa Senhora nos tem en-
viado através dos videntes, louvamos e adora-
mos a Deus, e aprofundamos nosso conheci-
mento sobre a religião católica. Um momento
especial foi o do testemunho do Pe. Reinaldo
sobre Medjugorje. Ele nos contou que não
acreditava nas aparições e que tinha sido apre-
sentado a Medjugorje de maneira fanática.
Mesmo assim, aceitou o convite para a via-
gem, pois era um devoto de Nossa Senhora e
dela tinha recebido inúmeras graças. Quando
foi para lá, em peregrinação, percebeu que ela
ia aquecendo seu coração à medida que se
aproximava da cidade, pois Nossa Senhora é
ternura. Medjugorje, segundo ele, é um lugar
onde se respira Deus, lugar de adoração e con-

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)

Diretor Espiritual: Pe. JOÃO STASZ

Guia: MIROSLAV DEUR 

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

16 a 30 de JUNHO 2018 

(15 dias)

37º Aniversário das
Aparições

Shoenstatatt – Praga –
Viena - Zabreb

MEDJUGORJE 29º FESTIVAL DE JOVENS 
(Mladifest Medjugorje)

SINJ-  Parque Plitvice –
Veneza – Pádua –Bolonha –

Pisa – Florença – Roma

30 de JULHO  a 14 de 
AGOSTO de 2018 (16 dias)

Diretor Espiritual: Pe. MARCELO JOSÉ

Guia: MIROSLAV DEUR 

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

PEREGRINAÇÃO
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