
“Queridos filhos: como mãe, eu os chamo hoje à conversão. 
Filhinhos, este tempo é para vocês um tempo de silêncio e 
oração. Assim, no calor do seu coração, crescerá a semente da
esperança e da fé. Filhinhos, dia a dia sentirão a necessidade de
rezarem mais, e a vida de vocês se tornará ordenada e responsável.
Meus filhos, vocês compreenderão que estão de passagem aqui na terra
e sentirão a necessidade de ficarem próximos de Deus. Com amor, 
testemunharão sua experiência de encontro com ele e irão partilhá-la
com os demais. Estou com vocês e rezo por vocês, mas não posso 
fazê-lo sem o seu SIM. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de janeiro de 2019

“Queridos filhos: hoje convido vocês a uma nova vida. Não 
importa quantos anos vocês tenham: abram seu coração a 
Jesus que os transformará neste tempo de graça. E vocês, 
como a natureza, nascerão para uma vida nova no amor de
Deus e abrirão seu coração ao céu e às coisas celestiais. Eu
ainda estou com vocês, pois Deus me permitiu isso por amor 
a vocês. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de fevereiro de 2019

A Igreja de São Tiago em Medjugorje ce-
lebra meio século. Em janeiro, completou
meio século da Dedicação da igreja paroquial
de São Tiago em Medjugorje. Depois que a
paróquia foi estabelecida em 1892, uma pri-
meira igreja paroquial, grande e bonita para
aqueles tempos, foi concluída em 1897. No
entanto, devido ao chão escorregadio em que
foi construída, suas paredes logo começaram
a rachar, e todo o complexo começou a afun-
dar. Portanto, imediatamente após a Primeira
Guerra Mundial, começaram a pensar sobre a
construção de uma nova igreja, cujo trabalho
de construção durou de 1934 a 19 de janeiro
de 1969, dia da sua Dedicação.

As obras dentro dela continuaram mesmo

depois, e foram concluídas em 1980. E, assim,
foi possível aguardar prontamente todos os
eventos que mais tarde aconteceriam na paró-
quia de Medjugorje.

Vejam algumas fotos do período,desde a
demolição da antiga igreja paroquial até a
construção da igreja atual.

AIgrejadeSãoTiagoem

Medjugorjecelebrameioséculo

“Queridos filhos: este é um tempo de graça e oração. Tempo de espera e
doação. Deus se dá a vocês, para que o amem acima de tudo. Por isso, 
filhinhos, abram o seu coração e a sua família, para fazer com que 
essa espera se transforme em oração e amor e, especialmente, em 
doação. Eu estou com vocês, filhinhos, e os incentivo a não desistirem 
do bem, porque os frutos são vistos e escutados ao  longe. Por isso, o 
inimigo está enfurecido e utiliza tudo para afastá-los da oração. Obrigada
por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de novembro de 2018

“Queridos filhos: vocês têm a grande graça de serem chamados a uma 
nova vida através das mensagens que lhes dou. Filhinhos, este é um 
tempo de graça! Um tempo e um chamado à conversão para vocês e para
as futuras gerações. Por isso os convido, filhinhos: ‘Rezem mais e abram
seu coração ao meu Filho Jesus.’ Eu estou com vocês. Eu os amo e 
abençoo com a minha bênção maternal. Obrigada por terem atendido ao
meu chamado.”

Medjugorje, 25 de outubro de 2018

“Queridos filhos: trago a vocês o meu filho Jesus que é o Rei da paz. Ele
lhes dá a paz! E que ela não seja apenas para vocês, filhinhos, mas 
levem-na aos outros, na alegria e humildade. Eu estou com vocês e rezo
por todos neste tempo de graça que Deus lhes deseja dar. Minha presença
aqui é um sinal de amor, enquanto eu estiver com vocês para protegê-los e
conduzí-los à eternidade. Obrigada por terem atendido ao meu chamado.”

Medjugorje, 25 de dezembro de 2018
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Medjugorje, 2 de janeiro de 2019

“Queridos filhos: infelizmente entre vo-
cês, meus filhos, há muita luta, ódio, inte-
resses pessoais, egoísmo. Filhos meus,
vocês esquecem assim facilmente o meu
Filho, suas palavras, seu amor.  A fé se
apaga em muitas almas, e as coisas ma-
teriais do mundo tomam conta do cora-
ção. Mas o meu coração materno sabe
que, entre vocês,  há aqueles que creem
e amam, aqueles que procuram se aproxi-
mar sempre mais de meu Filho. Que o
procuram incansavelmente, e, assim, pro-
curam também a mim. Esses são os hu-
mildes e os mansos, os quais, com a dor
e o sofrimento que carregam em silêncio;
com a esperança e, sobretudo, com a fé
deles, são os apóstolos do meu amor.

Filhos meus, apóstolos do meu amor,

ensino a vocês que meu Filho não busca
orações incessantes, mas também as
obras e os sentimentos. Rezem, para que,
pela oração, vocês cresçam na fé e cres-
çam no amor. Amem-se uns aos outros:
isso é o que ele pede. Esse é o caminho
para a vida eterna. 

Filhos meus, não esqueçam que meu
Filho trouxe a luz a este mundo. Ele a
trouxe àqueles que quiseram vê-la e rece-
bê-la. Esses são vocês, porque essa é a
luz da verdade, da paz e do amor. Eu os
guio maternalmente para adorarem o meu
Filho, para amá-lo como eu o amo. Que
seus pensamentos, palavras e ações se-
jam para o meu Filho, que sejam em Seu
nome: só então o meu coração estará re-
pleto. Obrigada!”

Medjugorje, 2 de fevereiro de 2019

“Queridos filhos: o amor e a bondade do
Pai celestial dão revelações que fazem a fé
crescer  e ser compreendida, trazendo paz,
segurança e esperança. Assim também eu,
meus filhos, pelo amor misericordioso do
Pai celestial, continuamente, mostro a vo-
cês o caminho para o meu Filho - para a
salvação eterna. Mas, infelizmente, muitos
dos meus filhos não querem me ouvir, mui-
tos dos meus filhos vacilam. Mas eu, ao
longo do tempo e além do tempo, sempre
glorifiquei o Senhor por tudo aquilo que ele
realizou em mim e através de mim.

Meu Filho se doa a vocês, partilha o
pão com vocês e dirige a vocês palavras
de vida eterna, para que possam levá-las
a todos. E vocês, meus filhos, apóstolos
do meu amor, do que têm medo, se o meu
Filho está com vocês? Ofereçam a ele sua
alma, para que ele possa habitar nela e fa-
zer de vocês instrumentos de fé e de amor.

Meus filhos, vivam o Evangelho, vivam
o amor misericordioso para com o próxi-
mo e, sobretudo, vivam o amor para com
o Pai celestial.

Meus filhos, vocês não foram unidos
ao acaso. O Pai celestial não une nin-
guém ao acaso. Meu Filho fala à alma de
vocês. Eu falo aos corações. Como mãe,
digo a vocês: 'Venham comigo, amem-se
uns aos outros, deem testemunho.'

Não tenham medo de defender, com o
seu próprio exemplo, a verdade, a palavra
de Deus que é eterna e imutável.

Meus filhos, quem age na luz do amor
misericordioso e na verdade, sempre re-
cebe a ajuda do céu e não está sozinho.
Apóstolos do meu amor, que vocês sem-
pre sejam reconhecidos entre todos os
outros, por sua discrição, por seu amor e
serenidade. Eu estou com vocês. Obri-
gada.”

Medjugorje, 2 de dezembro de 2018

“Queridos filhos: quando vocês vêm a
mim como a uma mãe, com um coração
puro e aberto, saibam que os escuto, os
encorajo, os consolo e, sobretudo, interce-
do por vocês diante do meu Filho. Sei que
desejam ter uma fé firme e manifestá-la da
maneira correta. O que meu Filho espera
de vocês é uma fé sincera, sólida e pro-
funda - então, ela é boa, qualquer que se-
ja o modo com que vocês a manifestem. A
fé é um mistério maravilhoso que se guar-
da no coração. Ela é entre o Pai celeste e
todos os seus filhos. Ela é reconhecida por
seus frutos e pelo amor que se tem por to-
das as criaturas de Deus.

Apóstolos do meu amor, meus filhos,
tenham confiança em meu Filho! Ajudem
todos os meus filhos a conhecerem o Seu

amor! Vocês são a minha esperança, vo-
cês que se esforçam para amar sincera-
mente o meu Filho. Em nome do amor e
pela salvação de vocês, segundo a vonta-
de do Pai celestial e do meu Filho, eu es-
tou aqui, entre vocês.

Apóstolos do meu amor, que, através
da oração e do sacrifício, o coração de vo-
cês seja iluminado com o amor e a luz do
meu Filho. Que essa luz e esse amor ilu-
minem todos aqueles que vocês encon-
trarem e os tragam de volta ao meu Filho!
Eu estou com vocês. Estou, de modo es-
pecial, com os seus pastores. Com meu
amor maternal, eu os ilumino e os encora-
jo, para que, com suas mãos abençoadas
por meu Filho, eles abençoem o mundo
inteiro. Eu lhes agradeço.”

Medjugorje, 2 de novembro de 2018

"Queridos filhos: o meu coração ma-
terno sofre, enquanto olho para os meus
filhos que não abraçam a verdade, mas
a escondem; enquanto olho para os
meus filhos que não rezam com senti-
mentos e obras. Fico triste, quando digo
ao meu Filho, que muitos dos meus fi-
lhos não têm mais fé e não o conhecem
a ele, meu Filho.

Por isso, convido-os, apóstolos do
meu amor: procurem olhar no fundo do
coração dos homens e lá, seguramente,
encontrarão um pequeno tesouro escon-
dido. Olhar dessa maneira é um dom do
Pai celestial. Procurem o bem mesmo
onde o mal for maior, procurem com-
preender uns aos outros e não julguem.
Isso é o que o meu Filho lhes pede. E
eu, como mãe, convido-os a escutá-lo. 

Meus filhos, o espírito é mais forte do
que a carne e, sustentado com o amor e
as obras, supera todas as dificuldades.

Não esqueçam: ‘Meu Filho os amou e os
ama. Seu amor está com vocês, e em
vocês, quando são um com ele. Ele é a
luz do mundo! E nada, nem ninguém po-
derá detê-lo na glória final’. 

Por isso, apóstolos do meu amor, não
tenham medo de testemunhar a verda-
de. Testemunhem-na com o entusiasmo,
com as obras, com o amor, com o sacri-
fício e, sobretudo, com a humildade. Tes-
temunhem a verdade a todos aqueles
que não conhecem o meu Filho. Eu es-
tarei ao seu lado e os fortalecerei! Teste-
munhem o amor que nunca termina, por-
que vem do Pai celestial, que é eterno e
oferece a eternidade a todos os meus fi-
lhos. O Espírito do meu Filho estará com
vocês. 

Novamente lhes peço, meus filhos:
rezem por seus pastores. Rezem, para
que sejam guiados pelo amor do meu Fi-
lho. Obrigada.”

Medjugorje, 2 de outubro de 2018

“Queridos filhos, convido vocês a se-
rem corajosos, a não desistirem, pois o
mais pequenino bem e o menor sinal de
amor vencem todo o mal visível.

Filhos meus, escutem-me para que o
bem vença, para que possam conhecer
o amor de meu Filho. Esta é que é a
maior felicidade: as mãos de meu Filho
que abraçam. Ele que ama a alma! Ele
que se entregou por vocês e que, na Eu-
caristia, novamente se oferece a vocês.
Ele que tem palavras de vida eterna.

Conhecer o seu amor e seguir seus
passos significa ter riquezas espirituais.
Essa é a riqueza que dá bons sentimen-
tos e faz enxergar amor e bondade em
todos os lugares.

Apóstolos do meu amor, com o calor
do amor de meu Filho, sejam como os
raios do sol que aquecem todos aqueles
que os rodeiam.

Meus filhos, o mundo necessita de
apóstolos do amor. O mundo tem neces-
sidadede muitas orações, mas de ora-
ções rezadas com o coração e com a al-
ma, e não apenas daquelas pronuncia-
das pelos lábios.

Meus filhos, almejem a santidade,
mas na humildade; na humildade que
permite a meu Filho agir através de vo-
cês como ele desejar.

Meus filhos, suas orações, suas pala-
vras, seus pensamentos e suas ações,
tudo isso abre ou fecha para vocês a
porta do Reino dos Céus. Meu Filho
mostrou para vocês o caminho e lhes
deu esperança, e eu os consolo e enco-
rajo, pois conheci, meus filhos, a dor,
mas tive fé e esperança. Agora tenho o
prêmio da vida no Reino do meu Filho.
Por isso, escutem-me, tenham coragem
e não desistam. Muito obrigada.”

Mensagens extraordinárias de Nossa Senhora Rainha da Paz 

EX PE DIEN TE

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
n TODA 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 

Horário: às 14h com Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

ROSÁRIO NA PRAÇA DO PAPA COM Pe. GILSON           
TODO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS, ÀS 15h

VENHAM PARTICIPAR CONOSCO!
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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 

Diretor Espiritual: 

Pe. PAULO SÉRGIO CORREIA

Guia: MIROSLAV DEUR 

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

13 a 28 JUNHO 2019 
(16 dias)

38º Aniversário das Aparições

Roma - Nápoles - 
Nossa Senhora Achiropita - 

S. Giovanni Rotondo - Zagreb

MEDJUGORJE

Diretor Espiritual: 

Pe. MARCELO RAMOS

Guia: MIROSLAV DEUR 

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

25 de JULHO a 
8 de AGOSTO 2019 

(15 dias)

30º MLADIFEST 
MEDJUGORJE

(Festival dos Jovens)

MUNIQUE - INSBRUCK - 
VENEZA - PADOVA - 

ZAGREB

MEDJUGORJEMEDJUGORJE
Lourdes, Paris, 

Ars, Paray Lemonial, 
Turim, Rosa Mística

23 de ABRIL a 
8 de MAIO de 2019 

(16 dias)

Diretor Espiritual: 

Pe. GILSON DE OLIVEIRA FILHO

Guia: MIROSLAV DEUR 

(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

"Medjugorje está se tornando um
dos santuários mais populares da Euro-
pa. As pessoas retornam dele renovadas
na fé. Uma coisa é o santuário, onde a
liturgia acontece de acordo com todas
as regras da Igreja, e os peregrinos re-
zam, adoram Jesus na Eucaristia e con-
fessam. Outra coisa são os aspectos ca-
rismáticos, sobre os quais a Igreja terá
que se pronunciar."

(Cardeal Gualtiero Basseti, 

Presidente da Conferência 

Episcopal Italiana (CEI), 

8 de fevereiro de 2019)

Fontes: The Medjugorje Witness /

Chère Gospa

OCardeal

Gualtiero

Bassettifala

deMedjugorje

Irmã Briege, que emprega a maior parte
do seu tempo ajudando os que têm problemas
espirituais e emocionais, diz que percebe um
anseio imenso nas pessoas por uma maior ca-
pacidade para a oração. “Enquanto não acre-
ditarmos realmente no poder da oração, ele
não poderá ser manifestado em nossas vidas”,
enfatiza ela. “Apesar de todas as orações se-
rem respondidas, nem sempre o são da ma-
neira que deseja a pessoa que está orando, ob-
servou irmã Briege. “Mesmo quando oro com
pessoas com doenças físicas, e elas não são
fisicamente curadas, eu sei que alguma cura
aconteceu. Cura não significa obter nossa
vontade, mas obter a graça de dizer sim à
vontade de Deus. Tenho visto algumas curas
físicas milagrosas, mas as maiores curas que
tenho visto ocorrer, é quando corações duros
e amargurados são tocados e transformados
em corações que irradiam o amor de Jesus.”

Irmã Briege relembra um incidente: um
pai agitado convocou-a para orar por sua fi-
lha, que estava prestes a morrer. Enquanto

orava sobre a criança, sentiu que era o pai
quem mais necessitava de cura. Então, ela
orou por ele como era conveniente. “O pai
era homem amargurado que não estava mui-
to aberto para que Deus trabalhasse em sua
vida.” Pouco depois de sua visita, a criança
morreu. “Quando eu fui ao enterro, o pai da-
quela menininha era um homem completa-
mente transformado.” Ele veio a mim e sem
nenhum traço de amargura disse: “Irmã, foi
necessário que minha filha morresse, para
que eu compreendesse que preciso começar a
dizer sim à vontade de Deus”. “Aquela foi
uma das mais notáveis curas que eu jamais
presenciei.” Irmã Briege continua, “a ques-
tão não é que eu cure, mas é Jesus me usan-
do como instrumento para curar”. “Aquele
que crer e for batizado será salvo; o que não
crer será condenado.” “Quem crer e for bati-
zado será salvo, mas quem não crer, será con-
denado. Eis os sinais que acompanharão
aqueles que crerem: expulsarão demônios em
meu nome; falarão novas línguas; se pega-

rem em serpentes e beberem veneno mortal,
não lhes fará mal algum; e quando impuse-
rem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão
curados (Mc 16,16-18)”. Isso foi um sacerdo-
te quem disse a mim, quando, pela primeira
vez, descobri que eu tinha o dom de cura.
Dois mil anos atrás, Jesus veio e andou pela
terra. Ele utilizou 95% do seu tempo curando
pessoas. Ele usou as duas mãos que tinha. Ele
as estendeu e curou pessoas física, espiritual
e mentalmente, em cada dia. Agora, dois mil
anos depois, ele está curando o seu povo. Je-
sus nos diz: “Quem crê em mim, fará as obras
que eu faço, e fará ainda maiores do  que es-
tas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes
em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em
meu nome, eu o farei (Jo 14,12-14)”. Conti-
nua irmã Briege: “Eu não estou curando nin-
guém, já que eu não tenho mais poder do que
qualquer outra pessoa. Sou apenas um sina-
leiro, apontando diretamente para Jesus.” 

Irmã Briege Mckenna

AnseiodeOração

PEREGRINAÇÕES 2019

Peregrinação

Medjugorje

Outubro/2018

PeregrinaçãoGuadalupe

Fevereiro/2019

jor187:jor151.qxd  28/02/2019  10:34  Page 3



Há dias, foi-me dado compreender verda-
deiramente o sacramento da reconciliação:
não se tratava de ali confessar os pecados, mas
de aí confessar a misericórdia de Deus e de
acolher. Efetivamente, fui esclarecer o assunto
com o meu diretor espiritual e digo-lhe:

“Ficaria muito contente em confessar-me,
mas já o fiz ontem, quando passava um fim de
semana em oração. Não tenho, por conseguin-
te, pecados a contar e tenho a impressão de
que confessar-me de novo seria uma gulodice
espiritual.”

O meu diretor espiritual pressentindo, da
minha parte, uma má percepção deste sacra-
mento diz-me uma coisa que recordarei para o
resto da minha vida.

“Não é necessário ter qualquer coisa a di-
zer, porque confessar-se é primeiro, colocar-
mo-nos aos pés da cruz de Jesus para acolher

a misericórdia que corre do Seu coração.”
“Então, atrevi-me a pedir-lhe que me

confessasse, mesmo se eu não soubesse o
que dizer.”

“Se sentes essa necessidade, por que não?”
Diz-me ele.

Estava feliz por poder fazê-lo sem ter pre-
parado uma lista de pecados. E ajoelhando-
me, pressentia que ia viver algo de forte. Di-
go: “Senhor, coloco-me aos pés da tua cruz,
para te pedir perdão por todos os meus peca-
dos. Venho acolher a tua misericórdia!”

Então, tomado pelo amor de Deus no mais
profundo de mim mesmo, dei por mim a dizer
uma coisa na qual nunca tinha pensado: 

“Peço-te perdão pela minha falta de con-
fiança em ti.”

Ao dizer isso, apercebi-me do que era mais
forte ao coração de Deus. Geralmente alinhava

cuidadosamente os meus pecados uns atrás dos
outros, mas ali, como tinha o direito de não di-
zer nada, de repente senti, no meu coração, o
que magoava o coração de Deus. E eis o que o
feria: não confiava verdadeiramente nele! Nes-
se dia, experimentei o que se chama a contri-
ção, isto é, o fato de sofrer por ter ferido o co-
ração de Deus. Descobri o meu pecado mais
profundo. Essa foi, sem dúvida, a melhor con-
fissão da minha vida. Para mostrar-me o meu
pecado, Jesus convidou-me para junto da sua
cruz, ali mesmo  onde o meu pecado o traspas-
sou, ali mesmo de onde espalha o seu perdão.

Mensagem de 28 de março de 1983

“No coração, encontrareis a maior alegria e
uma saída para todas as situações que pare-
cem impossíveis.”

Ir. Emmanuel
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CARO LEITOR, AGORA VOCÊ PODERÁ LER ESTE 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 

EmMedjugorje,Xaviertestemunha

A palavra de Deus está viva. É criadora e to-
da poderosa! Fechada num livro, ela se encon-
tra como um prisioneiro dentro da prisão: isola-
da, abandonada. O dever da palavra de Deus é
estar com o homem e na vida de todo homem,
no tabernáculo do coração humano. Ela cria o
homem. Ela o educa, abençoa, enche de paz. É
a comunicação entre Deus e o homem. Desde o
início, a Virgem  pede a leitura da Bíblia. Se
analisarmos suas mensagens, constatamos que
ela só pede que façamos duas coisas todos dias:
rezar o rosário e ler as Sagradas Escrituras.

O leitor deve estar no estado de espírito de
Samuel, aconselhado por Elias: “Volta a deitar-
te e, se alguém te chamar, responderás: Fala,
Senhor, teu servo escuta!” (1 Samuel 3,9) De-
vemos encontrar tempo para Deus na nossa vi-
da cotidiana, dar uma chance para que o Se-
nhor fale conosco. “Fala Senhor, desejamos

ouvir tua voz. Desejamos ou-
vir tua palavra na nossa famí-
lia, no nosso coração, na nos-
sa alma, no nosso quarto, na
nossa casa.” A palavra de
Deus está viva. Ela é uma dá-

diva imensa, uma grande graça. Ela é ungida
pelo Espírito Santo e continua a trabalhar den-
tro de nós, a viver dentro de nós e a dar frutos
incomensuráveis. Infatigavelmente, a palavra
de Deus pede nossa atenção. Ela bate à porta
do nosso coração, para que seja aceita e encar-
nada por nós, para que a tornemos visível. Isso
quer dizer que a Bíblia não é como a palavra
humana, algo de acústico, uma simples infor-
mação. Muito pelo contrário, ela é criativa e
misericordiosa. Ela dá a vida, e é a linguagem
de Deus com o homem.

Quando o homem lê as Sagradas Escrituras
antes de rezar, ele cria um clima de abertura pa-
ra o Espírito Santo que vem então rezar dentro
dele, e é quem lhe permite render graças, glori-
ficar e bendizer ao Senhor.

Quando o homem lê as Sagradas Escrituras,
a palavra de Deus cai profundamente no seu
coração, na sua alma. Essa palavra germina,
cresce e dá frutos misericordiosos.

O Papa, na sua epístola sobre o rosário, dá
seis conselhos para uma boa oração. O primei-
ro é mergulhar nas Sagradas Escrituras antes de
rezar, escolher uma passagem, ler e, em segui-
da, deixar esse trecho agir no silêncio do nosso
coração – deixar o Espírito Santo falar conos-
co, colocar-nos diante da face do Senhor, para
que possamos encontrá-lo e  ficar na frente de-
le como uma criança diante da televisão.

Quando pegamos a Bíblia, somos como o
velho Simeão no templo nas mãos de quem a
Mãe entrega o Menino Jesus, para que seja
apresentado ao Senhor. A Bíblia é o livro no
qual se encontra nosso Deus vivo. Deus tem
um coração, ele respira, ele está vivo. A Bíblia
é a palavra de Deus: “Tua palavra, Senhor, fica
no meu coração, e eu vou meditá-la como fez a
Virgem. Vou viver essa palavra."

Pe. Jozo

AVirgemtambémnosconvidaa

lermosasSagradasEscrituras.

PorqueétãoessencialleraBíbliatododia? Oásis de paz e de amor, na força da
presença de Deus e na profundidade da
oração. É assim que encontrei Medjugor-
je. Foi isso que experimentei nesse lugar
sagrado, escolhido por Nossa Senhora pa-
ra nos atrair ao seu Coração Imaculado e
assim nos levar ao Coração de Jesus. A
partir dali, ela, a Rainha da Paz, chama
todos os seus queridos filhos a trilhar a
estrada da conversão e da santidade, que
nos leva à reconciliação com Deus, co-
nosco e com os irmãos. E quer fazer de
nós apóstolos do seu amor, junto àqueles
que também precisam encontrar a paz que
nos vem só de Jesus, seu Filho. Agradeço
a Deus, à Mãe Santíssima e a todos que
possibilitaram esse tempo de graça em
minha vida. Sob o olhar maternal de Ma-
ria, caminhemos todos na luz do Senhor.

Pe. Paulo Bastos CCVE

Ondeocéu
tocaaterra

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 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 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.

nCHEQUESCRUZADOS
E

NOMINAISao SECRETARIADO

RAINHADAPAZ - 

Av. Álvares Cabral, 344/ Sl 609  – 

30170-911 - Belo Horizonte/ MG 

MISSA EM HONRA A 
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

n TODA TERCEIRA TERÇA-FEIRA DO MÊS 
Horário: às 14h com Pe. Gilson de Oliveira Filho

Local: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
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