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Venha celebrar 
esta FESTA de
agradecimento 
e louvor à 
NOSSA SENHORA!

RETIRO EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA
17 DE JUNHO

Tema: 
MARIA: UMA PAZ DE DENTRO PARA FORA!

Queridos filhos:
Amem, rezem e testemunhem a Minha presença a todos os que
estão distantes.
Com seu testemunho e exemplo podem aproximar os corações
que estão distantes de Deus e de Sua graça.
Eu estou com vocês e intercedo por cada um, para que, com
amor e determinação, possam testemunhar e encorajar todos
aqueles que estão longe do Meu Coração Imaculado. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25deabrilde2017

Queridos filhos:
O Altíssimo Me permitiu  convidá-los novamente à conversão.
Filhinhos, abram seu coração à graça a que todos vocês são
convidados. 
Sejam testemunhas da paz e do amor neste mundo inquieto. A
vida de vocês aqui na terra é passageira. 
Rezem para que, através da oração, anseiem pelo céu e pelas
coisas do céu, e seu coração enxergará tudo diferente.
Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês e intercedo,

diante de Meu Filho Jesus, por todos. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25demaiode2017

Queridos filhos:
Neste tempo de graça, convido todos a abrirem o coração à mi-
sericórdia de Deus, para que, através da oração, da penitência
e da decisão pela santidade iniciem uma vida nova.
Que este tempo de primavera, incentive-os em seus pensamen-
tos e em seu coração a uma vida nova, a uma renovação.
Por isso, filhinhos, Eu estou com vocês para ajudá-los, a que,
com determinação, digam SIM a Deus e aos mandamentos de
Deus.
Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês, por meio da
graça que o Altíssimo Me concede para vocês e seus descen-
dentes.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25demarçode2017

Queridos filhos:
Hoje os convido a viverem profundamente a sua fé e a pedirem
ao Altíssimo para que a fortaleça, de forma que os ventos e
tempestades não a possam quebrar.
Que as raízes de sua fé sejam a oração e a esperança na vida
eterna. E, desde agora, filhinhos, trabalhem em si mesmos,
neste tempo de graça, em que Deus lhes concede graças, a fim
de que, na renúncia e no chamado a conversão, sejam pessoas
de clara e perseverante fé e esperança. 
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,25defevereirode2017

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

Pregador: Pe. Gilson  n Das 8h às 17h30min  n Salão paroquial da Igreja Nossa 
Senhora da Boa Viagem  n Rua Sergipe, 175 (Atrás da Igreja)

Informações: Secretariado Rainha da Paz - Av. Álvares Cabral, 344 / 609 
(31) 3273-8654

Não há custo.

“Desejo uma festa no dia 25 DE JUNHO, 

aniversário da Minha primeira aparição. 

Preparem-se pela oração, para o 

aniversário das aparições.”

Pedido de Nossa Senhora Rainha da Paz em abril de 1982Queridos filhos:
Meu desejo materno é que seu coração esteja

repleto de paz e que sua alma seja pura, para que,
na presença de Meu Filho, possam ver a Sua Face.
Porque, filhos Meus, como mãe, eu sei que vocês
estão sedentos de consolação, esperança e proteção.
Vocês, Meus filhos, consciente ou inconsciente-
mente, buscam o Meu Filho.

Eu também, enquanto vivi este tempo terreno,
alegrava-me, sofria e, pacientemente, suportava a dor, até que Meu Filho,
em Sua glória, a tivesse eliminado. E, por isso, digo ao Meu Filho: ajude-
os sempre!  Vocês, filhos Meus, com amor verdadeiro, iluminem a escuri-
dão do egoísmo, que cada vez mais envolve os meus filhos. Sejam genero-
sos: que suas mãos e seu  coração estejam sempre abertos. Não tenham me-
do. Abandonem-se ao Meu Filho com confiança e esperança. Olhando pa-
ra Ele, vivam a vida com amor. Amar significa entregar-se, suportar e nun-
ca julgar. Amar significa viver as palavras do Meu Filho. Filhos Meus, eu
lhes falo como mãe: somente o verdadeiro amor conduz à felicidade eter-
na. Obrigada.

Aparição anual a Mirjana
Dragicevic-Soldo  

18 de março de 2017

36 ANOS DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ, EM MEDJUGORJE

. Terço às 14h (No adro esquerdo da Igreja)

. MISSA às 15h  
Traga uma flor para oferecer a Nossa Senhora.

. IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM



Em uma das mensagens, Nossa Senhora  in-
siste, em particular, a respeito da oração. “Eu os
convido à oração,  convido-os de novo à oração,
convido-os de novo à oração com o coração.” E
diz ainda em uma outra: “Hoje os convido todos
a rezarem para que todos os projetos que o Se-
nhor tem para vocês sejam realizados, assim co-
mo tudo aquilo que Ele deseja realizar em vo-
cês.”

É uma mensagem muito simples e também
profunda. A nossa oração, diz Nossa Senhora, de-
ve servir a Deus, a fim de que Ele possa realizar
todos os desígnios a nosso respeito, para com to-
dos nós.

Quando diz: “Eu convido todos”, pode-se
afirmar que ela pensa em todos aqueles que têm
aceito essas aparições e essas mensagens. Então,
o Senhor tem projetos para nós. Projetos para
concretizar a paz, o amor, a reconciliação, o espí-
rito da oração e do jejum no nosso coração. “... o
Senhor nada pode fazer sem você.” Na Sua men-
sagem, Nossa Senhora nos pede que interceda-
mos pela  paz e  reconciliação, e que  façamos is-
so sem esperar pelos outros. 

Não existe nenhum ser humano neste mun-
do que não deseje ser amado e viver em paz.
Mas se ninguém ama e ninguém traz a paz,
quem terá a paz, quem será amado? Nossa Se-
nhora não nos convida a criticar o próximo,
em verdade, já sabemos criticar e julgar; mas
nos convida a  dar a paz, o amor e a reconci-
liação para os outros.

Continua a mensagem: “Ajudem a fim de que
os outros se convertam, especialmente aqueles
que vêm a Medjugorje.” Também em uma das
mensagens, pediu orações para que os outros se
convertam. Falou que o gelo dos corações se der-
reterá se rezarmos, nos fazendo assim responsá-

veis pela conversão dos outros. Muitas vezes, di-
zemos: “Deixe-o, ele não quer; é um ateu, não
vai à missa, não reza, deixe-o em paz.” Nossa
Senhora não quer que nós julguemos ou abando-
nemos alguém. Nós temos que rezar dia a dia pe-
la conversão dos outros.

Seria um grande erro pensar: “Os outros têm
necessidade de conversão, eu não.” Todos nós
temos necessidade de conversão todos os dias.
Convidando-nos a rezar pelos outros, Nossa
Senhora pede-nos para levar o amor aos ou-
tros. Falou: "Especialmente por aqueles que
vêm a Medjugorje.” Dessa forma, faz os paro-
quianos  responsáveis pela conversão.

Nós fazemos tudo aquilo que podemos. Não
sei se voltamos para casa convertidos, conforme
o desejo de Nossa Senhora. Cada tarde aqui cele-
bramos a missa para todos os peregrinos, para to-
dos os que aqui vêm, para todos que se recomen-
dam. E  nós, padres, pedimos ao povo para aju-
dá-los, se possível, com amor.

Quando voltarem para casa, vocês devem ser
Medjugorje para os outros, como um sinal, um
convite à conversão e à oração. Desta realidade
nós temos que ficar conscientes: o povo procura.
Assim como Nossa Senhora já procurou uma
ajuda. Também vocês sejam Medjugorje.

Nossa Senhora um dia disse: “Todos aqueles
que escutam e vivem a minha mensagem são a
minha paróquia”, então não existem mais limi-
tes na paróquia de Medjugorje. Todos aqueles
que vivem conosco na oração e no jejum são pa-
roquianos. Nós nos sentimos responsáveis pela
sua conversão, e quando voltarem para suas ca-
sas, fiquem logo responsáveis pela conversão dos
outros e, dessa forma,  expandirá o que Nossa
Senhora quer.

Agora uma coisa muito importante que

O Arcebispo polonês Henryk Hoser foi desig-
nado pelo Papa Francisco a visitar Medjugorje.
Sua missão, como foi estipulado no comunicado
divulgado pela Santa Sé, era examinar atenta-
mente a situação pastoral local, em particular as
necessidades dos peregrinos.

Na celebração eucarística do quinto domingo
da quaresma, depois de falar sobre a festa da Res-
surreição de Cristo, tema da leitura daquele dia,
falou especialmente sobre Nossa Senhora. Eis
suas palavras.

“E assim, na perspectiva de vida de cada um
de nós, na perspectiva da Ressurreição, ela está
aqui! Ela nos acompanha. Ela nos segue. Ela
participa de nossos sofrimentos e de nossas do-
res, se as estivermos vivendo segundo a pers-
pectiva de Deus. Ela nos deseja salvar, nos con-
duz à conversão. Nós precisamos sentir sua pre-
sença espiritual.

Nós a chamamos aqui de Rainha da Paz! Na
ladainha de Nossa Senhora, doze vezes a invoca-
mos como Rainha. A invocação Rainha da Paz
está no final. Maria é Rainha. Nós a contempla-
mos  nos Mistérios Gloriosos do Rosário, quan-
do meditamos  sua coroação como Rainha do
Céu e da Terra. Ela tem participação nas caracte-
rísticas do reinado de seu Filho, aquele que foi o
criador do Céu e da Terra. E seu reinado é uni-
versal. Ela está em toda parte, e seu culto é per-
mitido em todos os lugares. Portanto, nós lhe ren-
demos graças e agradecemos  sua constante pre-
sença próxima a cada um de nós.

Rainha da Paz é fruto de conversão! Ela intro-
duz a paz nos nossos corações e, desta forma, nos

tornamos homens de paz. Pacificamos nossas fa-
mílias, nossas sociedades e nossa terra. A paz es-
tá ameaçada em todo o mundo. O Papa Francis-
co diz que a terceira guerra mundial já está se es-
palhando por toda parte. E a pior de todas as
guerras é a guerra civil, que acontece entre os ci-
dadãos do mesmo país.

Eu, queridos irmãos e irmãs, vivi por 21 anos
em Ruanda, na África. No ano de 1982, lá ocor-
reram aparições de Nossa Senhora. Ela previu o
genocídio em Ruanda, cerca de dez anos antes.
Dez anos antes! Naquela época, ninguém com-
preendeu essa mensagem. Esse genocídio provo-
cou a morte de um milhão de pessoas em três
meses. Essas aparições da Virgem Maria já fo-
ram reconhecidas. Ela se apresentou como a Mãe
da Palavra, Mãe da Palavra Eterna, também na
perspectiva da falta de paz.

Portanto, essa veneração que é tão intensa-
mente vivida aqui, é de extrema importância e
necessária para todo o mundo. Oremos pela paz,
pois as forças destrutivas hoje são incomensurá-
veis. O comércio de armas não para de crescer.
As pessoas estão em conflito. As famílias estão
em conflito. A sociedade está em conflito. É ne-
cessária uma intervenção do Céu! A presença da
Santíssima Virgem Maria é uma dessas interven-
ções. Isso é uma iniciativa de Deus.

Por isso, desejo  encorajá-los e incentivá-los,
como o enviado especial do Papa (aplausos)!  Di-
fundam pelo mundo inteiro a paz através da con-
versão dos corações. O maior milagre de Medju-
gorje  são as confissões - sacramento da reconci-
liação e da misericórdia. Esse é o sacramento da

Todos aqueles que 
escutam e vivem as 

Minhas Mensagens são 
a Minha paróquia

Homilia do Arcebispo Henryk
Hoser, enviado especial do 

Vaticano a Medjugorje.

Medjugorje,02demaiode2017

Queridos filhos:
Eu os convido a rezar não pedindo, mas oferecendo sacrifícios, sacrifi-

cando-se. Convido-os ao anúncio da verdade e do amor misericordioso.
Eu rezo a Meu Filho por vocês, por sua fé, que diminui cada vez mais

em seus corações. Peço a Ele para ajudá-los com o Espírito Divino, assim
como Eu desejo ajudá-los com Meu espírito materno.

Filhos Meus, vocês precisam ser melhores. Somente os que são puros,
humildes e cheios de amor sustentam o mundo, salvam-se a si mesmos e
salvam o mundo. Filhinhos, Meu Filho é o coração do mundo. Vocês de-
vem amá-lO, rezar a Ele e não traí-lO novamente.

Por isso, apóstolos do Meu amor, difundam a fé no coração dos ho-
mens com seu exemplo, com a oração e o amor misericordioso. Eu estou
com vocês e os ajudarei.

Rezem para que seus pastores tenham cada vez mais luz para irradiar
a todos aqueles que vivem nas trevas.

Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

Medjugorje,02deabrilde2017

Queridos filhos:
Apóstolos do Meu amor, cabe a

vocês difundir o amor de Meu Filho
a todos aqueles que não O conhe-
ceram. Vocês, pequenas luzes do
mundo, às quais Eu, com amor ma-
ternal, ensino a brilhar claramente
em pleno esplendor. A oração os aju-
dará, pois a oração salvará vocês. A
oração salvará o mundo. 

Por isso, filhos Meus, rezem com
palavras, com sentimento, com
amor misericordioso e com sacrifí-
cio. Meu Filho mostrou- lhes o cami-
nho. Ele que se encarnou e fez de
Mim o primeiro cálice. Ele que, com
o seu supremo sacrifício, nos mos-
trou como se deve amar.

Portanto, filhos Meus, não te-
nham medo de falar a verdade. Não
tenham medo de mudarem a si mes-
mos e o mundo, difundindo o amor e
fazendo com que o Meu Filho seja
conhecido e amado, ao amar o pró-
ximo Nele.

Eu, como Mãe, estou sempre
com vocês. Peço a Meu Filho, para
ajudá-los e para que, em suas vidas,
reine o amor. Amor que vive, amor
que atrai, amor que dá a vida. Este é
o amor que lhes ensino, amor puro.
Cabe a vocês, apóstolos Meus, re-
conhecê-lo, vivê-lo e propagá-lo. Re-
zem com sentimento por seus pas-
tores, para que, com amor, possam
testemunhar o Meu Filho. Obrigada.

Medjugorje,2demarçode2017

Queridos filhos:
Com amor maternal, venho aju-

dá-los a terem mais amor. Isso sig-
nifica mais fé. Venho para ajudá-los
a viverem, com amor, as palavras
de Meu Filho, para que o mundo se-
ja diferente. Por isso, apóstolos do
Meu amor, Eu os reúno em torno de
Mim. Vejam-Me com o  coração, fa-
lem-me como a uma  mãe de suas
dores, seus sofrimentos e suas ale-
grias. Peçam-me para que eu rogue
ao Meu Filho por vocês. Meu Filho
é misericordioso e justo. Meu cora-
ção materno deseja que vocês tam-
bém sejam assim.

Meu coração materno deseja

que vocês, apóstolos do Meu amor,
falem de Meu Filho e de Mim a to-
dos que os rodeiam, através de sua
vida, para que o mundo seja dife-
rente, para que retorne à simplici-
dade e à pureza, para que retorne à
fé e à esperança. Por isso, filhos
Meus, rezem, rezem, rezem com o
coração; rezem com amor, rezem
com boas ações, rezem para que
todos conheçam o Meu Filho, para
que o mundo se transforme, para
que o mundo se salve. Vivam com
amor as palavras de Meu Filho.
Não julguem, mas amem uns aos
outros, para que o Meu coração
possa triunfar. Obrigada.

Mensagensextraordináriasde
NossaSenhoraRainhadaPaz

Pá gi na 2 - Anun cian do Med ju gor je

Prezados devotos,

Desde 1989, temos nos empenhado em publicar este Boletim. Ele é fru-
to da generosidade e doação de muitos. Atualmente, estamos sem condição
financeira para fazê-lo, pois o seu custo aumentou. Gastamos R$ 6.200,00
(seis mil e duzentos reais) com gráfica, correio e embalagem. Precisa-
mos e queremos continuar a editá-lo, para que as mensagens de Nossa Se-
nhora Rainha da Paz cheguem a um maior número de pessoas.

Contamos com sua
preciosa ajuda. Ela é
importantíssima!

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

Como filhos queridos
da Rainha da Paz, respon-
dam com o coração a este
pedido, e Ela, como Mãe,
saberá lhes 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.

Precisamos
continuar

editandoes
teBoletim.

n CHEQUE CRUZADO E NOMINAL ao SECRETA-

RIADO RAINHA DA PAZ - Av. Álvares Cabral, 344/ 

Sl 609  – 30170-911 - Belo Horizonte/ MG 



Coordenou o Secretariado Rainha da Paz de
Belo Horizonte durante muito tempo. Era uma
pessoa simples, humilde, determinada a divul-
gar as mensagens de Nossa Senhora e a evange-
lizar todos que dela buscavam informações so-
bre as aparições de Nossa Senhora em Medju-
gorje. Por isso, comprometia-se pessoalmente
com a entrega do Boletim que ela confecciona-
va com a ajuda de um grupo de pessoas volun-
tárias. Quantas vezes foi vista à porta das igrejas
entregando-o com alegria e entusiasmo!... Irace-
lita era assim: intensa, dinâmica e cheia de fé,
apesar de sua fragilidade física.

Falava com tanta vivacidade, amor e serieda-
de sobre as mensagens recebidas pelos videntes
que nos encorajava a uma sincera conversão.
Emocionava-se, quando nos contava suas via-
gens a Medjugorje, os milagres e curas ali reali-
zados. De fato, Iracelita consagrou-se à Virgem
Maria e ao anúncio do evangelho como deseja-
va nossa Mãe. Ia à missa e comungava diaria-
mente. Silenciosamente, ajudava a quem dela
precisasse fosse sua paróquia, uma instituição,
ou a um amigo. Inúmeras vezes socorreu o Se-
cretariado Rainha da Paz nos momentos de cri-
se financeira.

Tinha sempre um elogio sincero, uma pala-
vra de carinho para cada pessoa que dela se
aproximasse, fazendo-a sentir-se acolhida e
amada. Quando nos recebia em sua casa, era
com esmero e cuidado que preparava o que iria
nos servir: fosse um simples lanche ou almoço.
O assunto dos nossos encontros era sempre Nos-
sa Senhora, Suas mensagens e o que devíamos
fazer e ser para melhor anunciá-las. Às 15 horas,
se lá ainda estivéssemos, parávamos tudo para
rezar o terço da misericórdia, sua devoção. Gos-
tava de presentear seus amigos com terços que
trazia de Medjugorje, uma maneira delicada de
convidá-los à oração e à intimidade com Maria.

No dia 26 de março deste ano, serenamente,
ela nos deixou. Partiu para a casa do Pai. Agora,
está com Nossa Senhora a quem muito amou.
Tecemos nossas vidas nos fios da vida de Irace-
lita. Por isso, ela está fazendo tanta falta. Uma
saudade enorme instalou-se em nosso coração,
menor apenas que a certeza de que devemos per-
severar na oração e atender prontamente ao que
a Rainha da Paz nos pede em Suas mensagens. 

Por tudo isso, alguns de seus muitos amigos
hoje lhe prestam uma homenagem. 

Ângela Maria Camelo Sebe

E hoje ela voltou para a casa do PAI.
Ela que me apresentou Medjugorge, que tantas vezes falou de Nossa Senhora com um carinho

que emocionava! Iracelita, serei eternamente grato por sua vida, por seu carinho, por sua reverência
a nossa Mãe e por sua missão evangelizadora.

Esteja em paz, minha amiga. E que Nossa Senhora possa lhe conceder a graça de celebrar todas
as datas festivas ao lado dela, que você tanto amou e apresentou a tantas pessoas.

Descanse nos braços do Pai e de nossa Mãe!                                   Pe. Gilson de Oliveira Filho

Conheci Iracelita no ano de 2005, quando procurei, pela primeira vez, o Secretariado para mar-
car uma viagem a Medjugorje. Chamou-me a atenção aquela senhora, discretamente bem vestida,
que trazia no olhar um brilho que me contagiava toda vez que ela se referia às aparições de Nossa
Senhora em Medjugorje.

Iracelita dedicou sua vida à divulgação das mensagens de Nossa Senhora e, tenho certeza, con-
tribuiu para a conversão de muitas pessoas, como aconteceu comigo. Regressando de Medjugorje,
entusiasmada por aquela franzina seguidora de Maria, acabei dedicando-me ao trabalho desenvol-
vido pelo Secretariado Rainha da Paz. Talvez, muitas pessoas não saibam que ela, mesmo na coor-
denação do Secretariado, nunca usufruiu disso em benefício próprio. Ao contrário, sempre fez ques-
tão de ajudá-lo ao máximo. Até no seu último dia de vida, Iracelita foi para a porta da Igreja Nossa
Senhora da Boa Viagem, à noite, para distribuir o Boletim que ela elaborava com tanto zelo e dedi-
cação. Para nós, ficou a saudade e seu exemplo de seguidora fiel ao atendimento das mensagens da
Rainha da Paz

Elizabeth Martins Malaco Neves

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

Nossa Senhora disse: “Queridos filhos,
não permitam que o demônio entre em seu
coração.” Como se identifica a imagem
do demônio? Olhem se no seu coração
existe ódio, raiva, inveja. Se brigarmos
com os outros, se não perdoarmos, se não
nos reconciliarmos, quem está nos nossos
corações? Seguramente não é Nossa Se-
nhora e não é Deus, porque Deus pede
sempre o amor, a paz, a reconciliação e o
perdão.

Se quisermos ser a imagem de Nossa
Senhora, temos que estar abertos à paz,
ao amor, à reconciliação e ao perdão de
Deus para com os outros. De novo: “Eu os
convido a rezar, para que sejam testemu-
nhas da minha presença.” Se tomamos a
decisão neste momento, de sermos testemu-
nhas de Nossa Senhora, se quisermos ajudar
na conversão ou na graça da paz, nós pode-
mos rezar, jejuar e abrir-nos, e o senhor nos
dará o resto. Se quisermos ser testemunhas
da Sua presença, temos que rezar. Nossa Se-
nhora também nos disse: “Sem vocês, o Se-
nhor não pode realizar o que Ele quer”. En-
tão, nós somos muito importantes. 

Um jovem me perguntou porque Deus é
todo-poderoso e não pode realizar o que
quer sem nós. Eu expliquei que nós somos
criaturas simples e livres. Deus respeita a
nossa liberdade e nos diz:  “Se você quer...”
Neste sentido, pode-se dizer que o Senhor
sem nós não pode fazer tudo, porque se ele
é o Amor, como escreve São João, não pode
e não quer fazer nada nos forçando. Tam-
bém nesta mensagem Nossa Senhora disse:
“Deus concedeu a todos a livre vontade pa-
ra poder dela dispor”. “Nossa Senhora sa-
bia que estava livre quando chegou o anjo e
lhe perguntou: Quer ser a mãe de Deus?”
“Sim”. Estava livre, cheia de Graça. A liber-
dade não lhe foi recusada como também a
responsabilidade. Nós temos que nos sen-
tir livres e, na liberdade e com amor, res-
ponder às mensagens.

Pe. Slavko Barbaric- 
1 de fevereiro de 1986 

Texto adaptado do livro Suplico-lhes:
Escutem as Minhas Mensagens e Vivam-nas

ressurreição! Agradeço a todos os sacerdo-
tes que vêm aqui confessar, como hoje,
quando cerca de cinquenta sacerdotes esta-
vam a serviço do povo.  Eu, por muitos
anos, atuei nos países ocidentais, na Bélgi-
ca, na França, e eu digo a vocês: a confissão
desapareceu. A confissão individual já não
existe mais. Um pouco aqui ou ali. Portan-
to, o mundo está secando. O coração dos
homens está se fechando. O mal cresce. Os
conflitos se multiplicam.  Sejamos, portan-
to, apóstolos da boa-nova da conversão e da
paz no mundo!

Eu escutei aqui as palavras que dizem:
“descrentes são aqueles que ainda não senti-
ram o amor de Deus”, pois aquele que é to-
cado pelo amor de Deus e por sua misericór-
dia, que é irresistível, ou seja, a que não se
pode resistir, serão coparticipantes d’Aquele
que irá salvar vidas. Estão sendo testemu-
nhas d’Aquele que irá salvar o mundo.

Os irmãos franciscanos me disseram que
aqui vêm peregrinos de oitenta países do
mundo. Isso significa que esse chamado se
espalhou até os confins da terra, assim co-
mo falou Cristo, quando enviou seus após-
tolos. Vocês são, portanto, testemunhas do
amor de Cristo, do amor de sua Mãe e do
amor da Igreja!

Que Deus os fortaleça e abençoe.
Amém!”

É com muita alegria que lhe escrevo para agra-
decer os dezoito anos que Deus me deu para con-
duzir os peregrinos do Secretariado Rainha da Paz
de Belo Horizonte a Medjugorje. Fiz uma peque-
na parte do maravilhoso trabalho de divulgação
das mensagens de paz que a senhora realizou ao
longo de décadas, quando descobriu o brilho da
Estrela da Manhã no pequeno vilarejo de Medju-
gorje. De lá emana uma luz especial que irradia es-
perança para toda a humanidade.

Essa boa-nova precisava ser divulgada. Era ne-
cessário que chegasse ao conhecimento das pes-
soas o pedido do Céu, o pedido de conversão. De
fato, existe alguém lá em cima que nos ama e se
preocupa com cada um de nós. Todos precisáva-
mos ouvir o clamor da Rainha Assunta ao Céu que,
em lágrimas, dizia: “Se soubessem quanto vos
amo, chorariam de alegria!...”.

Depois do encantamento em descobrir a Causa
de Nossa Alegria, a senhora não parou mais. Ao
longo dessas décadas, imprimiu mais de 7 milhões
de exemplares deste Boletim. Cada um que o leu,
teve a oportunidade de conhecer as mensagens de
paz e alegria oferecidas a nós pela Mãe do Salva-
dor. Realmente, não sabemos se todos viveram as
mensagens desta Mãe do Bom Conselho. Não te-
mos conhecimento se mergulharam na beleza de
suas palavras, se encontraram a verdadeira alegria
que só Jesus pode oferecer, se descobriram o ca-
minho de conversão e a salvação. Talvez muitas
dessas pessoas ainda não se sintam felizes. Não
tem problema, pois a senhora plantou a sementi-
nha. Um dia ela vai brotar! 

Iracelita das colinas de Minas Gerais, onde nas-
ce um dos rios  mais importantes do Brasil, que vai
irrigar as regiões mais secas e pobres do nosso
país, quis  Deus, através do seu SIM, que nascesse
um outro rio! Um rio de águas puras e fonte de vi-

da, que flui por todo este território, através deste
Boletim. Um rio de ricas e simples mensagens de
paz, amor, fé e esperança da Consoladora dos Afli-
tos a um país mergulhado em crises. Este Boletim
percorre o solo de corações desertos onde o amor
ao próximo tem sido substituído pelo egoísmo, on-
de o desânimo e a desordem  se instalaram porque
os  homens se afastaram de Deus e abandonaram a
origem católica cristã nesta Terra de Santa Cruz. 

Mas há esperança! Há a esperança de que ca-
da leitor se torne um Vaso Espiritual, onde essa se-
mentinha plantada irá crescer e fazer ressuscitar a
verdadeira fé em Jesus Cristo,  irá tornar-se mora-
da e templo do Deus do amor e moldar este mun-
do, para que ele tenha a feição de nossa Mãe Amá-
vel! Feliz aquele que sonha de olhos abertos, pois
pode realizar seu sonho. A senhora o fez... Resta

saber se nós também podemos fazê-lo. Será que
podemos dar um pouco do que Deus espera de
nós?  Será que cada leitor pode ser um divulgador
da paz através da conversão de seu próprio cora-
ção? Será que podemos levar as Mensagens da
Rainha da Paz ao próximo? Se a resposta for SIM,
poderemos dizer: “Sim... Somos todos Iracelita!”       

Miroslav Deur

Prezada Iracelita,

Iracelita: filha tão querida da Rainha da Paz!

BênçãodoSantíssimoSacramento.
Oraçãodecura.

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

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

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

essa nossa Missa.

NODIA25DECADAMÊS-SANTAMISSA
EMHONRAÀRAINHADAPAZ

IGREJANOSSASENHORADABOAVIAGEM
Às 18 horas, reza do TERÇO no adro da igreja.

Às 19 horas, SANTA MISSA celebrada pelo PE. GILSON. 
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Sl 609 – Belo Horizonte / MG. CEP: 30170-911. Telefax (31) 3273-8654. rainhadapazbh@ hotmail.com 
Diagramação: Claúdia Andrade Tartaglia – Impressão: Fumarc.

EXPEDIENTE

Agradeço a Jesus e a Nossa Senhora pelos
mais de 28 anos de dedicação e serviços de Ira-
celita no Secretariado Rainha da Paz. Sempre
nos animando e  encorajando a divulgar as sim-
ples e, ao mesmo tempo, profundas mensagens
de Nossa Senhora Rainha da Paz. Agradeço a
ela por nos ensinar a ser determinados, a não
medir esforços, a  não nos deixar paralisar dian-
te dos obstáculos. Deu-nos o testemunho de co-
mo seguir em frente, confiando em Jesus e na
intercessão amorosa de nossa Mãe! 

Gostaria de ressaltar seu exemplo de hones-
tidade e justiça. Em tudo que fazia, sempre pro-
curava ser honesta e justa diante de Deus e dos
homens. Obrigada, Iracelita, por nos ensinar a
amar a Rainha da Paz, por nos apresentar e nos
levar a experimentar tão profunda espiritualida-
de que encontramos em Medjugorje!                                                                            

Viviane Rodrigues Lima

Iracelita, quando você nos deixou tão repen-
tinamente, o primeiro sentimento que nos asso-
lou foi o de orfandade. Com o passar dos dias,
porém, fomos nos consolando e aceitando os
dias sem você, sem a sua companhia. Temos a
certeza de que agora está junto da Mãe. Con-
cluímos que Deus foi muito generoso com você.
Interceda a Ele por nós, cara amiga, e descanse
em paz.  

Deusmira Alves de Faria Bahia

Dom Henryk Hoser em Medjugorje
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS: Nós
Vos agradecemos, Ó Pai, por nos terdes dado
Vosso Filho e Vossa Mãe. Que todos aqueles
que creem nEles e OS escutam não venham a
se perder. Agradecemos por Vos preocupardes
com cada um de nós e, na Vossa infinita mise-
ricórdia, não nos condenardes. Agradecemos
pela presença de NOSSA SENHORA RAI-
NHA DA PAZ que, há 35 anos, está diariamen-
te em Medjugorje, a nos ensinar o caminho da
conversão, da oração, do amor e da paz. Se-
nhor, sois a única fonte da vida, o único que po-
de saciar nossa sede de amor. Pelas mãos ma-
ternas de MARIA, RAINHA DA PAZ, coloca-
mos, em Vosso coração, a INTENÇÃO DESTE
DIA DA NOVENA e NOSSOS PEDIDOS PES-
SOAIS. 

1º DIA – 16 DE JUNHO - PELAS INTEN-
ÇÕES DE NOSSA SENHORA 

"Queridos filhos: Neste tempo, Eu convido to-
dos vocês a rezarem por Minhas intenções. Parti-
cularmente, filhinhos, rezem por aqueles que ain-
da não conhecem o amor de Deus e não procuram
o Deus Salvador. Filhinhos, sejam vocês Minhas
mãos estendidas e, com seu exemplo, aproximem-
se do Meu Coração e do Coração do Meu Filho.
Deus os recompensará com graças e toda sorte de
bênçãos." 

2º DIA - 17 DE JUNHO - PELA IGREJA E
O SANTO PADRE O PAPA FRANCISCO,
POR TODOS OS BISPOS, SACERDOTES,
RELIGIOSOS, SEMINARISTAS E CONSA-
GRADOS 

"Queridos filhos: Neste tempo especial de
seu esforço para estarem todos mais perto de
Meu Filho, do seu sofrimento, mas também do
amor com o qual Ele o suportou, desejo dizer
que Eu estou com vocês. Eu os ajudarei a triun-
farem sobre os erros e tentações com a Minha
graça. Eu ensinarei a vocês o AMOR. Amor que
apaga todos os pecados e os faz perfeitos. Amor
que lhes dá a Paz de Meu Filho, agora e para
sempre. A Paz esteja com vocês e em vocês,

porque Eu sou a Rainha da Paz."
3º DIA - 18 DE JUNHO - PELOS VIDEN-

TES, SACERDOTES, TODOS QUE PER-
TENCEM À PARÓQUIA DE MEDJUGOR-
JE E PEREGRINOS 

Todos que vivem as mensagens, pertencem à
Paróquia de Medjugorje", disse Pe. Slavko Bar-
baric. “Queridos filhos: Hoje Eu os convido a de-
cidirem se desejam viver as mensagens que Eu
lhes estou dando. Desejo que vocês vivam e trans-
mitam, com empenho, as mensagens. De modo
particular, queridos filhos, desejo que todos vocês
sejam o reflexo de Jesus, o qual iluminará este
mundo infiel, que caminha nas trevas. Desejo que
vocês sejam luz para todos e que testemunhem a

luz. Queridos filhos, vocês não foram chamados
para as trevas e sim para a luz. Por isso, vivam a
luz com a sua vida.” 

4º DIA - 19 DE JUNHO - PELOS GOVER-
NANTES E AUTORIDADES DO NOSSO
PAÍS E DO MUNDO INTEIRO, PARA QUE
GOVERNEM COM JUSTIÇA, DANDO AO
POVO CONDIÇÃO E DIGNIDADE DE SO-
BREVIVÊNCIA

"Queridos filhos: Hoje os convido a renova-
rem a ORAÇÃO e o JEJUM, ainda com maior
entusiasmo, até que a oração se torne uma alegria
para vocês. Filhinhos, quem reza não tem medo
do futuro, e quem jejua não tem medo do mal. Re-
pito: somente com a oração e o jejum, vocês po-
dem deter as guerras. As guerras da incredulidade
e do medo do futuro. Estou com vocês e os ensi-
no, filhinhos: em Deus está sua paz e esperança.
Para isso, aproximem-se de Deus e coloquem-nO
em primeiro lugar em suas vidas.”

5º DIA – 20 DE JUNHO - PELAS FAMÍ-
LIAS E PARA QUE A HUMANIDADE SE
VOLTE PARA DEUS

"Queridos filhos: Hoje lhes peço que renovem
a oração em suas famílias, a fim de que cada fa-
mília se converta em alegria para Meu Filho Je-
sus. Por isso, queridos filhos, rezem e dediquem
mais tempo a Jesus. Assim, serão capazes de acei-
tar tudo: as doenças e as cruzes, até mesmo as
mais pesadas. Eu estou com vocês e desejo aco-
lhê-los em Meu Coração e protegê-los. Vocês, po-
rém, ainda não se decidiram. Por isso, queridos fi-
lhos, peço-lhes que rezem, para que, através da
oração, permitam-Me ajudá-los. Meus queridos
filhos, rezem para que a oração se torne seu ali-
mento diário."

6º DIA – 21 DE JUNHO - PELO SECRE-
TARIADO RAINHA DA PAZ, CENTROS DI-
VULGADORES DAS MENSAGENS DE
NOSSA SENHORA E TODOS SEUS COLA-
BORADORES

"Hoje Eu os convido a se abandonarem total-
mente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que pos-
suírem, deem a Deus, a fim de que Ele possa rei-
nar em suas vidas como Rei de tudo. Não tenham
medo! Eu estou com vocês, inclusive quando pen-
sam que não existe solução para os problemas e
que satanás é que reina. Eu lhes trago a PAZ. Eu
os abençoo com a bênção da alegria, a fim de que
Deus seja tudo para vocês. Somente assim o Se-
nhor poderá guiá-los, através de Mim, na profun-
didade da vida espiritual." 

7º DIA – 22 DE JUNHO - PELAS ALMAS
DO PURGATÓRIO

"Queridos filhos: Hoje desejo convidá-los a
rezarem, todos os dias, pelas almas do purgatório.
Cada alma tem necessidade de oração e de graças
para chegar a Deus e a seu amor. Com isso, tam-
bém vocês, queridos filhos, ganham novos inter-
cessores que os ajudarão a compreender que as

coisas da terra não são importantes para vocês. O
céu é a meta para a qual devem encaminhar-se.
Por isso, queridos filhos, rezem sem cessar, a fim
de que possam ajudar a si mesmos e também aos
outros, para os quais as orações alcançarão a ale-
gria."

8º DIA - 23 DE JUNHO - PELOS PROJE-
TOS DE EVANGELIZAÇÃO DAS DIOCE-
SES DO BRASIL, PELAS CONGREGA-
ÇÕES E COMUNIDADES RELIGIOSAS,
GRUPOS DE ORAÇÃO, MOVIMENTOS,
ASSOCIAÇÕES E PASTORAIS

"O convite que faço para vocês viverem as
mensagens que lhes dou é cotidiano. De modo
especial, filhinhos, desejaria aproximá-los mais
do Coração de Jesus. Por esse motivo, filhinhos,
hoje Eu os convido à oração dirigida a Meu que-
rido Filho Jesus, a fim de que seus corações sejam
dEle. Convido-os, ainda, a se consagrarem a Meu
Coração Imaculado. Desejo que se consagrem não
só pessoalmente, mas também como família e pa-
róquia, de tal modo que todos venham a pertencer
a Deus por Meu intermédio. Portanto, filhinhos,
rezem muito para conseguirem compreender o va-
lor das mensagens que lhes dou. Não peço nada
para Mim mesma, mas peço tudo para a salvação
das almas de vocês. Satanás é forte e, por isso,
aproximem-se de Meu coração materno com con-
tínua oração."

9º DIA - 24 DE JUNHO - POR TODOS
QUE SOFREM, OS DOENTES, AQUELES
QUE PASSAM FOME, DROGADOS, DE-
SEMPREGADOS, INJUSTIÇADOS, PRI-
SIONEIROS E DESESPERANÇADOS

"Queridos filhos: Também hoje estou com vo-
cês de maneira especial, contemplando e vivendo
a Paixão de Jesus em Meu Coração. Filhinhos,
abram seus corações, deem-Me tudo o que têm
dentro deles: as alegrias, tristezas e cada sofri-
mento, mesmo os mais pequeninos, para que Eu
possa oferecê-los a Jesus, a fim de que Ele, com
Seu Amor incomensurável, queime e transforme
suas tristezas na alegria da ressurreição. Eis por
que agora Eu os convido, filhinhos, de maneira
particular, a abrirem seus corações à oração, a fim
de que, por meio dela, vocês se tornem amigos de
Jesus." 

CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORA-
ÇÃO DE JESUS

"Ó Jesus, sabemos que fostes manso e ofe-
recestes por nós o Vosso Coração. Coração co-
roado de espinhos e de nossos pecados. Sabe-
mos que também hoje rezais por nossa salva-
ção. Jesus, lembrai-Vos de nós, quando cair-
mos em pecado. Fazei com que, por meio de
Vosso Santíssimo Coração, todos nós, seres hu-
manos, nos amemos. Que desapareça o ódio do
seio da humanidade. Mostrai-nos o Vosso
amor. Todos nós Vos amamos e desejamos que
Vosso Coração de Pastor nos proteja de todo
pecado. Entrai em nossos corações, ó Jesus!
Batei, batei à porta de nosso coração. Sede pa-
ciente e perseverante. Continuamos ainda fe-
chados, porque não compreendemos a Vossa
vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom
Jesus, com que saibamos abrir para Vós nos-
sos corações, pelo menos quando lembrarmos
de Vossa paixão, que sofrestes por nós.
Amém."

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CO-
RAÇÃO DE MARIA

"Ó Imaculado Coração de Maria, transbor-
dante de bondade, mostrai-nos o Vosso amor
por nós. Que a chama do Vosso coração, ó Ma-
ria, desça sobre todos os povos. Nós Vos ama-
mos imensamente. Imprimi, em nossos cora-
ções, um verdadeiro amor. Que nosso coração
suspire por Vós. Ó Maria, doce e humilde de
coração, lembrai de nós quando pecarmos.Vós
sabeis que nós, os homens, somos pecadores.
Pelo Vosso coração Santíssimo e materno, cu-
rai-nos de toda a doença espiritual. Tornai-nos
capazes de contemplar a bondade de Vosso co-
ração maternal e capazes de nos convertermos
à chama de Vosso Coração. Amém.” 

Nossa Senhora ensinou essas consagrações à
Jelena Vasilj, em 1983 – Ela não era vidente, con-
versava com Nossa Senhora em seu coração.

2017 foi  instituído pela CNBB como o Ano Nacional Mariano e teve como inspiração os
300 anos do encontro da imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Co-
memoramos ainda, neste ano, os 250 anos de peregrinação na fé ao Santuário Nossa Senho-
ra da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais, os 100 anos das aparições da Virgem
Maria em Fátima e os 36 anos de aparições diárias de Nossa Senhora Rainha da Paz em
Medjugorje. Em uma de suas mensagens, a Virgem Maria nos convida: “Queridos filhos!
Neste tempo de graça, estou chamando todos vocês a abrirem o coração para a misericór-
dia de DEUS, para começarem uma nova vida de oração, penitência e decisão pela santi-
dade. (...)” 25-3-17

Como filhos queridos, preparemo-nos, rezando com devoção esta NOVENA para bem ce-
lebrarmos nosso agradecimento  à  querida Mãe  no dia 25 de JUNHO, na Igreja Nossa Se-
nhora da Boa Viagem.

Durante os dias da NOVENA, rezar o TERÇO e, se possível, o Rosário. Ler e meditar um
pequeno trecho do EVANGELHO DE MATEUS 5, 6 ou 7. LER A MENSAGEM DO DIA len-
tamente, absorvendo cada frase e impregnando-se dela. Acolher a MENSAGEM no mais pro-
fundo de seu ser, perguntando-se: o que significam essas palavras em minha vida? Como pos-
so integrá-las em minha existência? Tome uma resolução em determinado ponto que o toca
mais, exigindo de si mesmo somente aquilo de que é realmente capaz. Nossa Senhora conhe-
ce bem nossos limites. O que mais A sensibiliza é a nossa decisão de VIVER Seus pedidos e
ensinamentos, dados através de Suas MENSAGENS, e nosso progresso espiritual, por menor
que seja. Ela é Mãe! Se possível, participar da Santa Missa durante a NOVENA. Purificar-se
com uma sincera e humilde Confissão individual. Fazer a CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS e ao IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, no dia 25. 

Novena em preparação para a Festa do 36º Aniversário das aparições de 
Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje

ADORAÇÃOAOSANTÍSSIMOSACRAMENTO
IGREJANOSSASENHORADABOAVIAGEM

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

PEREGRINAÇÕES

Guia:MIROSLAVDEUR(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

ROMA,CÁSSIAEASSIS
DE29DEJULHOa09DEAGOSTO2017(16dias)

FESTIVALDEJOVENS
EMMEDJUGORJE!1

2

DiretorEspiritual:Pe.PauloSérgio
Guia:MIROSLAVDEUR(Fala português e croata)

Saídas de São Paulo e Belo Horizonte

MEDJUGORJE,

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 

BARCELONA,LOURDES,
AVIGNON,LASALLETE,TURIM

20DESETEMBROa05DEOUTUBRO2017(16dias)

Medjugorje
Retiro em Atibaia 


