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Queridos filhos, Deus me chamou para conduzi-los a Ele, pois Ele é a
força para vocês. Por isso, convido-os a rezarem e a confiarem n'Ele,
pois Ele é o refúgio para vocês contra todo o mal que espreita e leva
as almas para longe da graça e da alegria a que são chamadas. Filhi-
nhos, vivam o Paraíso aqui na Terra, a fim de que se sintam bem e os
mandamentos de Deus sejam a luz em seu caminho. Eu estou com
vocês e amo todos com meu amor maternal. Obrigada por terem aten-
dido ao meu chamado.

Medjugorje,25dejulhode2018

Queridos filhos, este é o dia que o Senhor me deu para agradecer por
vocês, por aqueles que se converteram, receberam minhas mensa-
gens e seguiram o caminho da conversão e da santidade. Alegrem-se,
filhinhos! Porque Deus é misericordioso e ama todos vocês com o Seu
imenso amor e os leva ao caminho da salvação através da minha vin-
da aqui. Eu amo todos vocês e lhes  dou meu Filho, para que Ele lhes
dê paz. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje,25dejunhode2018

Queridos filhos, a natureza também oferece a vocês

os sinais de seu amor através dos frutos que lhes dá.

Também vocês, através de minha vinda, receberam

abundantes dons e frutos. Filhinhos, Deus sabe o

quanto vocês responderam ao meu chamado. Eu os

chamo. Não  é tarde! Decidam-se pela santidade e pe-

la vida com Deus na graça e na paz! Deus os aben-

çoará e dará a vocês cem vezes mais, se 

confiarem n'Ele. Obrigada por terem atendido ao meu

chamado.

Medjugorje,25de
setembrode2018

MENSAGENSDE

NOSSASENHORA


RAINHADAPAZ

Queridos filhos, este é um tempo de graça. Filhinhos, rezem mais, fa-
lem  menos e permitam que Deus os conduza no caminho da conver-
são. Eu estou com vocês e os amo com meu amor maternal. Obrigada
por terem atendido ao meu chamado.

Medjugorje,25deagostode2018

“SUPLICO-LHES:E
SCUTEMAS

MINHASMENSAG
ENSEVIVAM-NAS

!”

ENCONTRODEESPIRITUALIDADE

Venhaparticipardonosso

SECRETARIADORAINHADAPAZ–Av.ÁlvaresCabral,344,S/609–Centro–30170-911–BeloHorizonte/MG–(31)3273-8654–rainhadapazbh@hotmail.com

Nossa Senhora Rainha da Paz (Medjugorje)

Tema: COM MARIA, APÓSTOLOS DO AMOR!

Data: 27 de outubro 2018

Horário: das 8h às 17h

Palestrante: Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora 

da Boa Viagem (Rua  Sergipe, 175)

Informações: 

Secretariado Rainha da Paz

(31) 3273-8654 Entrada franca!
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Medjugorje,2dejulhode2018

Queridos filhos, sou a mãe de todos vocês e, por is-
so, não tenham medo, pois eu escuto suas orações.
Sei que me procuram e, por isso, intercedo junto a meu
Filho por vocês: meu Filho que está unido ao Pai Ce-
lestial e ao Espírito Consolador, meu Filho que conduz
as almas ao reino de onde Ele veio, reino da paz e do
esplendor.

Filhos meus, é dada a vocês a liberdade de escolha,
mas eu, como sua mãe, rezo para que escolham livre-
mente o bem.

Vocês, com almas puras e simples, são capazes
de compreender. Mesmo que algumas vezes não en-
tendam as palavras, sentem dentro de si o que é a
verdade.

Filhos meus, não percam a verdade e a vida verda-
deira para seguirem a mentira. Com a vida verdadeira,
o Reino Celestial penetra em seu coração, e esse é o
reino da paz, do amor e da harmonia. Então, meus fi-
lhos, não haverá o egoísmo que os distancia de meu
Filho. Haverá amor e compreensão ao próximo, pois
lembrem-se, novamente repito a vocês: rezar significa
amar o outro, o próximo, e também entregar-se a ele.

Amem e entreguem-se a meu Filho. Então, Ele irá
operar em vocês e por vocês.

Meus filhos pensem em meu Filho incessantemen-
te, amem a Ele sem medidas e assim terão uma vida
verdadeira, e ela será para sempre.

Obrigada, apóstolos do meu amor.

Medjugorje,2dejunhode2018

Queridos filhos, convido-os a acolher, com simplicida-
de de coração, as minhas palavras que lhes digo como
mãe, para que possam seguir no caminho da luz plena,
da pureza e do amor único de meu Filho, homem e Deus.
Uma alegria, uma luz indescritível, por meio de palavras
humanas, penetrarão em sua alma, e  vocês serão envol-
vidos pela paz e pelo amor do meu Filho. Eu desejo isso
para todos os meus filhos.

Por isso, apóstolos do meu amor, vocês que sabem
amar e perdoar, vocês que não julgam, vocês a quem Eu
incentivo, sejam um exemplo para todos aqueles que
não estão no caminho da luz e do amor ou que se des-
viaram dele.

Com a sua vida mostrem-lhes a verdade, mostrem-lhes
o amor, pois o amor supera todas as dificuldades, e todos
os meus filhos estão sedentos de amor. A sua comunhão
no amor é um presente para o meu Filho e para mim. Mas,
meus filhos, lembrem-se de que amar significa desejar o
bem ao próximo e desejar a conversão da alma dele.

Enquanto olho para vocês reunidos em torno de mim,
o meu coração se entristece, pois vejo muito pouco amor
fraterno, o amor misericordioso. Meus filhos, a Eucaristia
- meu Filho vivo no meio de vocês - e suas palavras irão
ajudá-los a compreender, pois  sua Palavra é vida, sua
Palavra faz com que a alma respire,  sua Palavra faz com
que conheçam o amor. Filhos meus, novamente peço a
vocês, como mãe que deseja o bem a seus filhos, amem
seus pastores, rezem por eles. Obrigado.

Medjugorje,2desetembrode2018

Queridos filhos, minhas palavras são simples,
mas cheias de amor materno e cuidados.

Filhos meus, cada vez mais pairam sobre vocês
as sombras das trevas e da enganação. Mas Eu os
chamo para a luz e para a verdade. Eu os chamo
para o meu Filho! Só Ele pode transformar o deses-
pero e a dor em paz e serenidade. Só Ele pode dar
esperança nas dores mais profundas. Meu Filho é a
vida do mundo. Quanto mais o conhecerem, quanto
mais se aproximarem d’Ele, tanto mais irão amá-lo,
pois meu Filho é Amor. 

O amor muda tudo! Ele torna maravilhoso até
aquilo que, sem amor, pode lhes parecer insignifi-
cante. Por isso, novamente lhes digo que devem
amar muito se quiserem crescer espiritualmente. Eu
sei, apóstolos do meu amor, que nem sempre é fá-
cil. Porém, meus filhos, até os caminhos dolorosos
são vias que conduzem ao crescimento espiritual, à
fé e a meu Filho.

Meus filhos, rezem e pensem no meu Filho. Em
todos os momentos do dia, elevem sua alma a Ele,
e Eu colherei suas orações como flores do jardim
mais lindo e  presenteá-las-ei ao meu Filho. Sejam
verdadeiros apóstolos do meu amor e difundam a to-
dos o amor do meu Filho. Sejam jardins das mais
lindas flores! 

Ajudem seus pastores, com orações, a fim de que
possam ser pais espirituais repletos de amor para
com  todos os homens. Eu os agradeço!

Medjugorje,2deagostode2018

MensagensextraordináriasdeNossaSenhoraRainhadaPaz

Queridos filhos, com amor maternal os convido a
abrirem  seu coração à paz, a abrirem  seu coração
ao meu Filho, a cantarem em seu coração o amor ao
meu Filho, porque somente através desse amor che-
ga a paz à alma. 

Filhos meus,  sei que vocês têm a bondade. Sei
que vocês têm o amor, o amor misericordioso! Mas,
muitos dos meus filhos ainda têm o coração fecha-
do. Pensam que podem agir sem que seus pensa-
mentos estejam direcionados ao Pai Celestial que
ilumina e diante do meu Filho que está sempre e no-
vamente com vocês na Eucaristia e que deseja es-
cutá-los.

Filhos meus, porque não falam com eles? A vida
de cada um de vocês é importante e preciosa por-
que é um dom do Pai Celestial para a eternidade.
Por isso, nunca se esqueçam de agradecer-lhe e fa-
lar com Ele.

Eu sei, filhos meus, que, para vocês, é desconhe-
cido aquilo que virá depois. Mas, quando chegar o
“depois”, vocês receberão todas as respostas. O meu
amor materno deseja que vocês estejam prontos.

Filhos meus, com sua vida coloquem sentimen-
tos bons no coração das pessoas que vocês encon-
trarem: sentimentos de paz, de bondade, de amor e
de perdão. Através da oração, escutem o que lhes
diz o meu Filho e assim o façam.

Novamente os convido a rezarem por seus sa-
cerdotes, por aqueles a quem o meu Filho chamou.
Lembrem-se de que eles precisam de oração e
amor. Obrigada.

EXPEDIENTE

No dia 18 de agosto, o Secretariado Rainha da Paz levou à
Serra da Piedade  um grupo de 30 pessoas. O lugar é ideal pa-
ra quem busca a reflexão, a oração e o encontro com Deus. É
também um local que possui uma beleza natural e uma tran-
quilidade que nos encantam. Sob a direção espiritual do Pe.
Gilson de Oliveira Filho, houve  a santa missa na Basílica da
Piedade – Ermida da Padroeira de Minas, pregação, testemu-
nhos,  adoração do Santíssimo Sacramento, a reza do Ofício
de Nossa Senhora na Capela do Recanto São Domingos, a
oração do Angelus na  Basílica Estadual das Romarias e a vi-
sita ao Memorial Irmã Benigna.

Foi um momento especial de aprofundamento da fé e de
convívio. 

PeregrinaçãodoSecretariadoRainhadaPazàSerradaPiedade

PEREGRINAÇÃOJUNHO/2018

MEDJUGORJE/SCHOENSTATT
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O arcebispo polonês Henryk Hoser, presi-
diu no domingo, dia  22 de julho,  uma missa
solene na igreja de São Tiago, dando início ao
seu ministério de visitador apostólico em cará-
ter especial para a Paróquia de Medjugorje. Es-
tavam presentes numerosos fiéis e peregrinos,
também os bispos de Bósnia Herzegóvina, D.
Luigi Pezzuto, de Alexandria, D. Guido Galle-
se e o provincial dos franciscanos, frei Miljen-
ko Steko.

ConvidadopeloPapa
paraMedjugorje

Papa Francisco - disse em sua homilia –
convidou-me para vir a Medjugorje porque “o
cuidado pastoral exige a garantia de um acom-
panhamento estável e contínuo” desta comuni-
dade paroquial “e dos fiéis que vêm em pere-
grinação”. Partindo da primeira leitura deste

XVI Domingo do Tempo Comum no qual Je-
remias diz: “Ai dos pastores que deixam per-
der-se e dispersar-se o rebanho de minha pas-
tagem”. Dom Hoser disse: “O Santo Padre,
pastor universal da Igreja, faz suas as palavras
do profeta. Envia-nos onde estão os fiéis que
se reúnem e buscam a luz da salvação”. E re-
ferindo-se ao Evangelho evidenciou que “o Se-
nhor nos dá um incomparável exemplo e mo-
delo missionário” porque mostra compaixão
por tantas pessoas que o seguiam “como ove-
lhas sem um pastor”.

Tambémde“longe”osfiéis
deMedjugorje

Em seguida o bispo comentou as palavras
de São Paulo: “Vós que outrora estáveis longe,
vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo
(…) Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis
longe, e a paz aos que estavam próximos”.
“Em Medjugorje – recordou – vêm os peregri-
nos de longe, de cerca de 80 países do mun-
do”: para percorrer tantos quilômetros “é pre-
ciso ter uma motivação firme e decidida”.
“Mas a palavra ‘longe’ significa ainda outra
coisa; significa uma situação existencial de
muitos que se afastaram de Deus, de Cristo, de
sua Igreja, e da luz que dá sentido à vida, para
orientá-la e dar-lhe o objetivo vital digno que
vale a pena ser vivido”.

FiéisdeMedjugorje,testemunhas
de37anosdeeventos

“Esta missão - prosseguiu D. Hoser – diz
respeito não só aos de longe, mas também aos
próximos. Também em um duplo sentido: pró-
ximos porque há muitas gerações residem nes-
te lugar; próximos porque são paroquianos de
Medjugore; próximos porque há 37 anos são
testemunhas de vários eventos desta região. Em
outro sentido, estão próximos também todos os
que vivem uma fé ardente e calorosa, que que-
rem ser um contato íntimo e reconhecedor com
o Senhor Ressuscitado e Misericordioso”.

EmMedjugorjeparaencontrar
CristoesuaMãe

Neste ponto D. Hoser colocou “a questão
fundamental: por que tanta gente visita todos
os anos Medjugorje? A resposta que se impõe
é esta: vêm para encontrar alguém: para en-
contrar Deus, encontrar Cristo, encontrar sua

Mãe. Para depois descobrir o caminho que le-
va à felicidade de viver na casa do Pai e da
Mãe, enfim para descobrir o caminho mariano
como o mais certo e seguro. É o caminho do
culto mariano que se celebra há anos, ou seja,
no contexto daquele culto sagrado, em que
vêm confluir a culminância da sapiência e o
vértice da religião, e que, por conseguinte, é
dever primário do Povo de Deus (da Exortação
Apostólica de Paulo VI Marialis Cultus)”.

EmMedjugorjeum
cultocristocêntrico

“Trata-se – observou – de um culto cristo-
cêntrico, “porque – como dizia Paulo VI - de
Cristo se origina e assume eficácia, em Cristo
encontra completa expressão e por meio de
Cristo, no Espírito, conduz ao Pai”.

DevoçãoemMedjugorjeé
segundoadoutrina

O Concílio Vaticano II – disse Dom Hoser
– sublinha com força que “as várias formas de
devoção para com a Mãe de Deus, aprovadas
pela Igreja, dentro dos limites de sã e reta dou-
trina, têm a virtude de fazer com que, honran-
do a Mãe, melhor se conheça, ame e glorifi-
que o Filho, por quem tudo existe”.(cfr. Con-
cílio Vaticano II, Const. Sobre a Igreja Lumen
gentium, 66). Esta é a devoção popular de
Medjugorje: no centro da santa missa, a ado-
ração do Santíssimo Sacramento, uma maciça
frequência do Sacramento da Penitência,
acompanhadas por outras formas de piedade;
o Rosário e a Via-Sacra que fazem com que as
pedras das trilhas, inicialmente ásperas, tor-
nem-se lisas”.

Momentosespeciaisdegraça

“Os peregrinos – afirmou D. Hoser – consa-
gram seu tempo para estarem presentes neste
espaço de Medjugorje. Sobre isso o Santo Papa
João Paulo II dizia: ‘tal como o tempo pode ser
marcado pelo kairós, momentos especiais de
graça, analogamente também o espaço possa fi-
car assinalado por particulares intervenções sal-
víficas de Deus. Aliás, essa intuição acha-se pre-
sente em todas as religiões, que têm não apenas
templos mas também espaços sagrados, onde se
pode experimentar o encontro com o divino de
forma mais intensa do que habitualmente se ve-
rifica na imensidão do mundo”. (Carta sobre a

peregrinação, 30 de junho de 1999).

ARainhadaPaz

“Medjugorje – disse o visitador apostólico
– nos oferece o tempo e o espaço da graça di-
vina por intercessão da Bem-Aventurada Vir-
gem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, aqui
venerada com o nome ‘Rainha da Paz’. Este
nome é bem conhecido através das Ladainhas
Lauretanas”. “É verdade – concluiu Dom Ho-
ser – o mundo precisa muito da paz: a paz do
coração de cada um, a paz na família, a paz so-
cial e a paz internacional, tão desejada por to-
dos, especialmente pelos cidadãos deste país,
que tanto sofreram pela guerra dos Bálcãs. Pro-
mover a paz significa construir uma civiliza-
ção fundada no amor, na comunhão, na frater-
nidade, na justiça e enfim na paz e liberdade.
Nossa Senhora, Mãe do Príncipe da Paz anun-
ciado pelos profetas, seja nossa Protetora,  nos-
sa Rainha e nossa Mãe. Amém”.

(Adaptação)

Ajude-nosacontinuar
divulgandoas

MENSAGENSDE
NOSSASENHORA
RAINHADAPAZ.

Sejaumcolaborador
doSecretariado
RainhadaPaz!

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

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

n BancoItaú - Agência: 3117 / 

Conta: 01906-1  -  Be lo Ho ri zon te / MG

n CaixaEconômicaFederal-

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.

nCHEQUESCRUZADOSE

NOMINAISao SECRETARIADO

RAINHADAPAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

Pá gi na 3 - Anun cian do Med ju gor je

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 

DiretorEspiritual:

Pe.PAULOSÉRGIOCORREIA

Guia:MIROSLAVDEUR

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

26deOUTUBROa
10deNOVEMBROde2018

(16dias)

Viena–Budapeste
Zagreb-Zadar

MEDJUGORJE MEDJUGORJE
Lourdes,Paris,Ars,

ParayLemonial,Turim,
RosaMística

23deABRILa
8deMAIOde2019

(16dias)

DiretorEspiritual:

PE.GILSONDEOLIVEIRAFILHO

Guia:MIROSLAVDEUR

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

PEREGRINAÇÃO

HomiliadoarcebispopolonêsDomHenrykHoser,nomeadopeloPapaFrancisco
comoVisitadorApostólicoemcaráterespecialparaaParóquiadeMedjugorje.
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Queridos amigos,
Quanto mais o tempo passa, mais

Medjugorje é atual. Quanto mais se
adensam as trevas, mais brilha a sua luz.
Quanto mais a humanidade está à mercê
do imprevisível, mais precisa de uma ro-
cha para se agarrar. Mais o império das
trevas ostenta a sua força e mais se faz
necessária a presença do Céu. As pessoas
que seguiram o evento desde os primei-
ros anos, viram um plano admirável para
a salvação da nossa geração. Nem uma
única palavra da Santa Virgem perdeu o
seu valor e a sua atualidade. 

Suas mensagens estão vivas e
doam  vida. Sua presença está a tornar-se
cada vez mais intensa e mais necessária.
A Rainha da Paz, com o esplendor da sua
eterna juventude, trouxe para essa terra
abençoada um oásis do paraíso. O tem-
po, que devora homens e coisas, nada po-
de contra aquela Luz imortal, que brilha
e ilumina sem se consumir. Os homens,
sedentos de absoluto, necessitados de
reacender a tocha da fé, enfraquecidos
pelo lastro do efêmero, lotam cada vez
mais essa fonte de graça e de esperança,
que a Mãe Misericordiosa alimenta para
as almas áridas e sedentas de seus filhos
desaparecidos. (...) Fá-lo-á juntamente
com aqueles que respondem à chamada e
a ajudam na realização de seus planos de
misericórdia. No momento em que a es-

curidão se expande, a Mãe encoraja-nos
dizendo: "Não tenham medo, não estão
sozinhos. Eu estou com vocês.

Pe. Livio Fanzaga

(diretor da Rádio Maria- Itália)

Eascomemorações
aconteceramemMedjugorje

eemBeloHorizonte

Em Medjugorje, o 37º aniversário das
aparições de Nossa Senhora Rainha da
Paz reuniu  milhares de peregrinos de vá-
rios países numa solene celebração euca-
rística. Nas palavras do sacerdote, as apa-
rições de Nossa Senhora tocaram toda a
Igreja e grande parte do mundo. Deve-
mos abrir o nosso coração para Maria
que é a mãe da Igreja. Ela continua nos
educando e nos convidando à conversão
através das mensagens que nos envia.
Maria é nossa mãe, nossa fonte de espe-
rança, repleta de amor, bondade e graça.

Em Belo Horizonte, no dia 25 de ju-
nho deste ano, também os 37 anos das
aparições foram comemorados com  uma
missa solene em louvor a Nossa Senhora
Rainha da Paz na igreja Nossa Senhora
da Boa Viagem. Mais uma vez, um gran-
de número de fiéis compareceu para ho-
menagear a mais abençoada de todas as
mães - Maria.

Pe. Gilson de Oliveira Filho, diretor
espiritual do Secreta-
riado, presidiu a cele-
bração. Concelebraram
os sacerdotes: Pe. Gre-
gório Dog, da Paróquia
Nossa Senhora da Boa
Viagem; Pe. Reinaldo
Alves Freitas, da Paró-
quia Nosso Senhor dos
Passos em Sarzedo; Pe.
Renato Menezes Cruz,
da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus em
Itabira; Pe. Rodney
Henrique Rodrigues,
da Paróquia Nossa Se-

nhora da Piedade em Bias Fortes; Pe.
Paulo Bastos de Araújo, da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição em Mário
Campos e Pe. Wallace Moreno Emediato
de Belo Vale.

O ministério de música (Tom de Mi-
nas - violão e voz, Matheus de Jesus -
flauta e sax, Elton Coelho - teclado, Luh
- voz, Cláudia -voz)  nos fez abrir o cora-
ção ao louvor e à oração.

O Secretariado Rainha da Paz agrade-
ce a presença de todos os padres e dos
componentes do ministério de música.
Agradece também ao Pe. Marcelo, pároco
da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem,
por sua atenção e disponibilidade em nos
acolher. Um agradecimento  de coração às
pessoas  que colaboraram espiritualmente,
materialmente  e com seu trabalho volun-
tário; e a todos que doaram seu tempo e
sua alegria para a realização dessa festa
solene. Agradecemos ainda, a presença de
cada devoto, sem a qual seria impossível
realizar essa celebração tão orante e cheia
de alegria. Nossa Senhora Rainha da Paz
certamente está muito feliz. E o seu cora-
ção de Mãe nos diz: “Obrigada por terem
atendido ao meu chamado”.

37ºaniversáriodasapariçõesdaRainhadaPaz

Um grande grupo de peregrinos (de 7 a 100
anos!), de diversos países, participou  desse Festival
que se realizou de 1º a 6 de agosto em Medjugorje .
O tema deste ano foi “Viver a Palavra de Deus”.  Os
dias foram marcados por momentos de oração, mis-
sas, confissão, catequese, testemunhos, adoração... 

O término do Festival aconteceu na manhã do dia
6 de agosto de 2018, com a santa missa de ação de
graças, celebrada no topo da Montanha da Cruz (kri-
zevac), às 5h da manhã, pelo Frei Marinko Sakota, o
pároco.

Jovens de 72 países ali  se reuniram para louvar e
agradecer a Nossa Senhora. Inúmeros padres com-
pareceram a esse evento. O maior número registrou-
se na sexta-feira. Eram 570 padres concelebrantes!

Todos os dias, o serviço e o programa ficavam
mais bonitos graças aos cantos e músicas do Coro e
Orquestra Internacional, formado por jovens de 23
países e  conduzido pelo prof. Damir Bunoza. O fes-
tival foi traduzido simultaneamente para 17 idiomas.
Muitas estações de rádio, sites e emissoras de TV
transmitiram ao vivo todo o evento. O programa da
última noite foi seguido por 1.076 600 expectadores
pela Internet.

O Secretariado Rainha da Paz de BH também
participou do Festival. Durante todo o encontro, os
peregrinos escutaram, em português, palestras, tes-
temunhos e a santa missa.  Os jovens do Secretaria-

do tiveram participação de destaque na procissão da
Rainha da Paz, no terço rezado em português  com a
participação de jovens do mundo inteiro antes da
missa, e na oração aos fiéis. Foram dias que marca-
ram a vida de cada participante.

Contamos com você no próximo encontro!

29ºFestivaldeJuventudeemMedjugorje
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SEDESEJARRECEBÊ-LOPORE-MAIL,ÉSÓENTRAREMCONTATOCONOSCO

PORMEIODOSEGUINTEENDEREÇO:rainhadapazbh@hotmail.com

VEJAOSITEOFICIALDEMEDJUGORJEEMPORTUGUÊS:www.medjugorje.org.br

jor186:jor151.qxd  28/09/2018  14:55  Page 4


